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Академик
Абдыганы ЭРКЕБАЕВ:

ТУРУКСУЗ АБА
ЫРАЙЫ КЇТЇЛЄТ

“ЫЙМАН ЖАНА
МЫЙЗАМ МЕНЕН
ЖАШАГАНЫБЫЗ
ТУУРА БОЛОТ”

Єзгєчє кырдаалдар министрлиги аба ырайына байланыштуу
шашылыш билдирїї таратты. 26-27-ноябрда туруксуз аба
ырайы кїтїлєт. Бул кїндєрї єлкєнїн айрым аймактарында
тїнкїсїн мезгил-мезгили менен кар жаайт. Кээ бир райондордо
жолдор тайгак болуп, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы
секундасына 17-22 метрге чейин жетет.

3-БЕТТЕ
ШАЙЛООНУН
ЭРТЕСИ
КАЛКТЫ
ТЕЙЛЄЄ
БОРБОРЛОРУ
ДЕМ АЛЫШ
КЇНДЄРЇ ДА
ИШТЕЙТ
Парламенттик шайлоо
алдында жарандардын
кайрылуулары кєбєйгєндїгїнє байланыштуу Кыргыз
Республикасынын
2017-жылдын їлгїсїндєгї паспортун, ID-картасын
алууга мурда кайрылган
жарандар даярдоо мєєнєтїнє ылайык 27-28-ноябрда тейлєє борборлорунан ала алышат. Аталган
мекемелер эртеў мененки
саат 8.00дєн кечки 20.00гє
чейин иштейт. Белгилей
кетсек, бул кїндєрї даяр
паспортторду берїї кызматы гана иштейт.

28-ноябрда Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеўешине шайлоолорду
уюшкандыкта єткєрїї максатында кээ
бир билим берїї уюмдарынын (мектеп, бала бакча, университет ж.б.) имараттарында участкалык шайлоо комиссияларын убактылуу жайгаштырууга
уруксат берилген. Шайлоонун эртеси
участкалык шайлоо комиссиясы жайгаштырылган билим берїї уюмунун
имаратында жергиликтїї бийлик органдары тарабынан дезинфекциялоо
иштери жїргїзїлєт. Андыктан участкалык шайлоо комиссиялары убактылуу
жайгаштырылган билим берїї уюмдары 29-ноябрда бир кїнгє онлайн окутууга єткєрїлєт.

СТАТС-СЕКРЕТАРЛАР
ИНСТИТУТУ ЄЗ
МИЛДЕТИН ТОЛУК
АКТАЙ АЛБАДЫ

7-БЕТТЕ
Кант шаарынын мэри
Улан МАЙЛИБАШЕВ:

“БЮДЖЕТТИН
КИРЕШЕ БЄЛЇГЇН
ТОЛТУРУУ БОЮНЧА
ПЛАНДЫ АШЫРА
АТКАРДЫК”

ЄЛКЄБЇЗДЄ АЛГАЧКЫ ЖОЛУ
ХОККЕЙ БОЮНЧА ДЇЙНЄ
ЧЕМПИОНАТЫ ЄТЄТ
2022-жылдын март айында Кыргыз Республикасында алгачкы
жолу дїйнє чемпионаты жана Хоккей боюнча эл аралык
федерациясынын кеўешинин їчїнчї отуруму єтєт. Ага дїйнєгє
белгилїї болгон француз хоккеисти Люк Тардиф катышат.
Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри
Азамат Жаманкуловдун айтымында, Кыргыз Республикасында
хоккейди єнїктїрїї їчїн Эл аралык Хоккей федерациясы менен
кызматташуу жєнгє салынат.

9-БЕТТЕ
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ТОО МЄЎГЇЛЄРГЄ
САЯСИЙ ТУРУКТУУЛУК –
АРНАЛГАН РЕЗОЛЮЦИЯ ЄНЇГЇЇНЇН НЕГИЗИ
2021-жылдын 23-ноябрында Парижде єткєн ЮНЕСКОнун Башкы конференциясынын 41-сессиясында мїчємамлекеттер бир добуштан Кыргыз Республикасы тарабынан демилгеленген жана КРнын Президенти Садыр Жапаров 2021-жылдын сентябрында Нью-Йоркто
БУУнун Башкы Ассамблеясынын
76-сессиясынын жалпы дебаттарында айткан “Тоо мєўгїлєрїнє
мониторинг жана изилдєє иштерин кеўейтїї” аталышындагы
резолюцияны колдоп беришти.

Резолюциянын башкы максаты
– тоо мєўгїлєрїнє мониторинг
жана изилдєє маселелери боюнча эл аралык кызматташтыкты
бекемдєє. ЮНЕСКО єз аброюн,
эреже тїзїї мїмкїнчїлїктєрїн,
єзїнїн эксперттик билимин жана єз компетенциясындагы тажрыйбасын пайдаланып, сектор
аралык мамилелерди жана биримдикти бекемдеп, мєўгїлєргє
мониторинг жасоо, изилдєє иштери боюнча маселелерди чечїї
їчїн эл аралык коомчулукту мобилизациялай алат.

ЗАРЫЛ ШАРТТАР ТЇЗЇЛЄТ

Мамлекеттик катчы Сїйїнбек
Касмамбетов “Саясий
туруктуулук – єнїгїїнїн
негизги шарты” аттуу
“Чеч-Дєбє” коомдук-илимий
дискуссиялык форумуна
катышты.
Коомдук ачык талкуу коомчулуктун демилгеси менен Президенттин Администрациясынын жана Президентке караштуу Коррупцияга каршы ишкердик кеўештин колдоосунда болду. Сїйїнбек Касмамбетов “Мамлекет башчысы мамлекеттик жана жергиликтїї єз алдынча башкаруу органдарынын жетекчилерине иштеп жаткан мыйзамдарды так сактоо боюнча катуу талаптарды койду. Андай болбосо, аларга катаал жаза колдонулат. Белгилїї болгондой,
акыркы убакта административдик ресурсту колдонгон учурлар жана шайлоону єткєрїїдє

мыйзамсыз ыкмаларды пайдалануу боюнча кескин чаралар кєрїлїїдє” деген оюн билдирди. Ошондой эле, форумдун
башка катышуучулары мамлекеттїїлїктї сактоо жана чыўдоо

боюнча коомдун негизги жоопкерчилигин, ага жетїї їчїн єлкєнїн тарыхындагы эў таза жана
адилеттїї шайлоо єткєрїї їчїн
бардык кїч-аракет жумшалып
жатканын белгилешти.

Эдил БАЙСАЛОВ:

“ЄЛКЄНЇН КЕЛЕЧЕГИ – БИЛИМДЇЇ ЖАШТАРДА”
Министрлер Кабинетинин
Тєрагасынын орун басары
Эдил Байсалов 24-ноябрда
Баткен облусуна болгон иш
сапарында Лейлек районундагы
социалдык объектилердин
абалы менен таанышты.
Коопсуздук кеўешинин
катчысы Марат Иманкуловдун
тєрагалыгында ЖК
депутаттарын шайлоого
даярдык кєрїї жана єткєрїїдє
шайлоо комиссияларына
уюштуруучулук-техникалык
маселелерди чечїїдє
кємєктєшїї боюнча
республикалык штабдын
кеўейтилген отуруму єттї.
Ага Министрлер Кабинетинин
Тєрагасы А.Жапаров, БШКнын
тєрагасы Н.Шайлдабекова, Мамлекеттик катчы С.Касмамбетов,
Башкы прокурор К.Зулушевдер
катышты. Акылбек Жапаров “Билим берїї, медициналык тармактын кызматкерлерин, техникалык
персоналдарды шайлоо процессине тартууга тыюу салынган. Биздин милдет – жарандардын эркин

билдирїїсї їчїн зарыл шарттарды камсыз кылуу. Шайлоо процессине республикалык бюджеттен 623,3 миллион сом бєлїнгєн.
Коронавирустук инфекция пандемиясына байланыштуу ар бир
шайлоо участкасында тийиштїї
санитардык талаптар сакталышы шарт. Эпидемиологиялык
коопсуздукту камсыздоо зарыл.
Шайлоо участкалары интернет,
электр генераторлору, пандустар жана ден соолугунун мїмкїнчїлїктєрї чектелїї адамдар їчїн чакыруу баскычтары
менен камсыз болушу керек” деди. Марат Иманкулов єлкєдє
шайлоолордун адилетсиз єтїшї
їч жолу массалык толкундоолорго алып келгенин айтып, мамлекеттик органдарга мыйзамдарды
так сактоого тапшырмалар берилгенин эске салды.

БАЛДАРДЫН УКУКТАРЫ
ТАЛКУУЛАНДЫ

Ал Ак-Арык айылындагы орто мектептин абалы менен таанышып, мектеп капиталдык ремонтко муктаж экенин белгиледи. Ошондой эле Кулунду айылындагы “Кулунду-Нур” балдар
бакчасы жана Т.Жолдошев атындагы орто мектептин абалын кєрїп, Лейлек районунун тургундары менен жолукту. “Айрыкча, чек арага жакын жайгашкан аймактарды єнїктїрїї Министрлер Кабинетинин негизги
милдеттеринин бири. Башталган иштер сєзсїз аягына чыгарылат”, - деди Э.Байсалов. Максат айылындагы фельдшердикакушердик пункттун абалы менен таанышып, COVID-19 илдетинин жайылышына каршы кїрєшїї боюнча ыкчам штабдын
кезектеги жыйынын онлайнформатта єткєрдї.
Кечээ Эдил Байсалов Баткен
облустук гимназия жатак мектебине барып, “Єлкєнїн келечеги – билимдїї жаштарда. Биз
жаўыча ой жїгїрткєн, дїйнє
элин таў калтыра турчу жаштарды тарбиялашыбыз керек. Бул

їчїн билим берїїнїн сапатын
дагы єзгєртїї зарыл. Мындан
ары билим берїї тармагына єзгєчє кєўїл бурулмакчы. Єнїккєн, кїчтїї мамлекетти курууда
билимдїї жаштарыбыздын орду чоў”, - деп белгилеп, имараты жок, тойканада ижара тєлєп иштеп келе жаткан Баткен
облустук китепканасына барды. Ал жерден: “Китепкана бул
куттуу жер. Буга чейин ушундай куттуу жерлер кєз жаздымда калып, кєўїл бурулбай келгени чындык. Эми андай болбойт. Президентибиз, Министрлер Кабинетинин Тєрагасы

МЕДИЦИНАЛЫК
БИЛИМ БЕРЇЇ ИШИН
ЛИЦЕНЗИЯЛООГО
ТЫЮУ САЛЫНДЫ

КРнын Балдар укугу боюнча ыйгарым укуктуу єкїлї Жыпариса Рысбекова Кыргыз Республикасында расмий иш сапары менен жїргєн БУУнун Балдар фондунун (ЮНИСЕФ) Европа жана Борбордук Азия боюнча аймактык директору Афшан
Хан менен жолукту. Тараптар

балдардын абалы, баланын укуктарын талдоо, балдар укугунун
бузулушуна байланыштуу кайрылуу жана даттанууларды кароонун механизмдери, КМШ єлкєлєрїндєгї балдардын укугу
боюнча ыйгарым укуктуу єкїлдєрдїн байланыштарын бекемдєє маселелерин талкуулашты.

Министрлер Кабинети билим берїї жана илим тармагындагы ыйгарым укуктуу орган тарабынан жогорку медициналык билим берїї
программасы боюнча лицензия берилишине убактылуу мораторий
киргизди. Бул чечимге Министрлер
Кабинетинин Тєрагасы Акылбек Жапаров кол койгон. КРнын жогорку билим берїї чєйрєсїндєгї медициналык кадрларды даярдоо сапатын жогорулатуу максатында 2022-жылдын
1-январынан 2023-жылдын 1-январына чейин жогорку медициналык билим берїї программалары боюнча
билим берїї ишин лицензиялоого
убактылуу тыюу салынды.

дагы социалдык тармакка єзгєчє кєўїл бурууну тапшырып
жатат. Биз жакыр єлкєбїз деген синдромдон баш тартып, єз
кїчїбїз менен калкка мамлекеттик тейлєє кєрсєтїїчї адамдар єз потенциалын єстїрїїчї
жайларды курабыз”, - деди. Андан соў Баткен облустук биргелешкен ооруканасына барып, ал
жерде иштеген жамаат менен жолугуп, пикир алышты. Ошондой
эле Баткен облусу єзгєчє статуска ээ болгонун, бийлик тараптан
облустун потенциалын кєтєрїї
їчїн иштер жїрїп жатканын кошумчалады.

КОРРУПЦИЯНЫН БЕТИН АЧКАН
АДАМГА СЫЙ АКЫ ТЄЛЄНЄТ
Министрлер Кабинети коррупциялык укук бузуу тууралуу билдирген адамга сый акы
тєлєєнїн тартибин бекитти.
Министрлер Кабинетинин чечимине ылайык, коррупциялык укук бузуу тууралуу билдирген адамга сый акы тєлєє
бул иш боюнча ордун толтуруудан жана мамлекеттин кирешесине тїшкєн каражаттардын суммасынан 10 пайыз єлчємїндє (бирок бир млн сомдон кєп эмес) жїргїзїлєт. Сый
акы тємєнкї учурларда тєлєнєт: комиссиянын чечими менен ырасталган коррупциялык
укук бузуу тууралуу маалымат тийиштїї адам тарабынан

берилгенде; мыйзамдуу кїчїнє кирген, акыркы болуп саналган жана даттанууга жатпаган соттук актысы бар болсо; коррупциялык укук бузуу
менен мамлекетке келтирилген материалдык зыяндын орду толтурулганда. Эгер коррупциялык укук бузуу фактысы тууралуу билдирген адамдын маалыматынын негизинде, бир билдирїїнїн алкагында бир нече кылмыш аныкталса, сый акы зыяндын орду эў
кєп єлчємдє толтурулган кылмышка карата тєлєнєт.
Даярдаган
Жазгїл КАРБОСОВА
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Кыргыздын кыялында эмне бар?

УЛУТТУК НАРК-НАСИЛ УЛУТТУК
ИДЕОЛОГИЯНЫН НЕГИЗИ
СОВЕТТИК АДАМДЫН
СЫРЫ
Университетти бїтїп жатып “Советтик
Кыргызстан” гезитинин мисалында “Советтик жашоо образы республикалык басма сєздє” деген темада дипломдук иш жаздым. Ал кездеги идеологиялык трибуна
болгон партиялык гезиттин бетине чыккан материалдарды талдап, америкалыктардын жашоо-турмушундагы негативдїї
мисалдарды келтирїї менен биздин жашоо образыбыздын артыкчылыгын кєрсєтїїгє аракет кылдым. Америкалык системанын, капитализмдин терс жактары катары “технологиялардын єнїгїшї миўдеген америкалыктарды кєчєгє айдап салды”,
“империализм аз жумушчу кїчї менен кєп
байлык топтоого жутунууда”, “жумушсуздук жана жашоонун оорчулугунан баланча
же тїкїнчє шаарда єз ємїрїнє кол салып,
кєп кабаттуу їйдєн боюн таштады” деген
сыяктуу маалыматтар мага аргумент болуп берген эле. Ал эми мектепте окуп, эс
тартып калган кезде классташтарым менен капиталисттик єлкєлєрдєгї балдардын
мектепте бекер окуй албастыгы, ачарчылык жана башка кєр турмуш кєрїнїштєрїн
талкуулап, “Америкада же Африкада тєрєлїп калбаганыбыз їчїн бактылуубуз” деген жыйынтыкка келгенбиз. Анткени, биз
мына ушундай сезимде тарбияланганбыз.
Бул албетте, капитализм менен келишкис
советтик идеологиянын кїчї болчу. Коммунисттик идеологиянын “Бардыгы бирєє
їчїн, бирєє бардыгы їчїн”, “Ар бир кесип
ардактуу”, “Эмгек адамды бакытка жеткирет”, “Мекенди коргоо - ыйык милдет” деген сыяктуу чакырык-ураандарына сугарылган биздин ата-энелерибиз коллективизм, мамлекет їчїн деп согуштан кийинки жылдары тамеки тигип, эгин айдап талаада акы албай иштешкенин билем. Алар
эмгеги їчїн акы албаса да эч убакта ишине
кош кєўїл болушкан эмес. Менин апам да
ошол кезде ишинин майын чыгарып иштеген мээнеткеч адамдардын бири болуп,
активдерден далай мактоо укканын айтып
калчу. Совет элинин биримдиги, Мекенге
болгон сїйїїсї адамзатты фашисттик баскынчылардан куткарып, жеўишке жеткирди. Эл чарбасы тездик менен єнїгїп, биринчи болуп космосту багындырдык. Советтик ар бир адам СССР деген улуу держава менен сыймыктанчу.
Совет мамлекети жаш муундарды Мекенди сїйїїгє тарбиялоого єзгєчє басым кылган. 70-жылдары жаштарды сурамжылоодо
80%ы “эў башкы баалуулук – Ата Мекенди сїйїї” деп жооп беришкен экен. Ал эми
2000-жылы сурамжылоодо бул кєрсєткїч
28%га тїшкєн. 2012-жылы Билим берїї
министрлигинин сурамжылоосуна катышкан 1400 жаштардын 8,3%ы гана єзїнїн
мамлекетин сїйєрїн айткан.

“УКУГУЎУЗ ЖОК...”
Эгемендигибиз колго тийгенден баштап
баалуулуктар, турмуштук принциптер єзгєрдї. Тосмону жарып єтїп, кирип келген агын суудай жапайы рынок системасы
биздеги бардык баалуулуктардын чынжырын їзїп кетти. Улуттук аў-сезим єзгєрїп,
Батышка, башка элдин маданиятына ыктоочулук башталды. Дегеним, эгемендиктин эйфориясы менен демократия деген
ушу экен деп сырттан таўууланган бардык
нерсеге моюн сунуп бердик. 90-жылдардан
кийин жана анын алдында тєрєлгєн муун
мына ушундай толкунга туш болду. Мектепте балдарыбызга эмне окутулуп жатканына деле маани бербедик. Улуу кызым
5-6-класстагы кези болсо керек эле, бир кїнї бир нерседен улам “кой андай кылба, бекер таяк жеп каласыў” десем “анткенге укугунуз жок” десе болобу. Советтик тарбия
кєргєн биз їчїн мындай жооп кїтїлбєгєн

нерсе болчу. “Ким айтты сага” деп кїлїп
жибердим. “Балдардын укугу жєнїндєгї
конвенция” деген сабак єткєндє мугалим
айтты” деди орусча сїйлєп. Анда мен маани
деле бербепмин. Кєрсє биздин эгемендиктин мууну мына ушундай тарбия алып чоўоюптур. Азыркы жаштар “мага бирєєнїн
пикири маанилїї эмес”, “єзїмдїн жашоомду єзїм билем” деген кєз караштарды карманышат. А биз “кызга 40 їйдєн тыюуну”
жактыра бербесек да, “эл эмне дейт?” дегенге муюп чоўойдук. Биздин жаштар їлгї
кылып жаткан Батышта ата-эне баланы 18
жаштан кийин єз камкорчулугуна ала бербейт жана алар жаштайынан мына ушуга
даярдалат. А кыргыз менталитетинде бала
ата-эненин кєзї єткєнчє бала бойдон калат.
Баарынан кооптондурганы азыркы жаштар арасында єз Мекенин, улутун жериген маанайдын орун алганы. Башка элдин
турмушуна кызыгып, ошол жакка барып,
ошолордой жашагысы келгендердин катары кєп. Жакында АКШга грин кардга
арыз кабыл алуу аяктады. Жылдан-жылга
арыз берїїчїлєрдїн саны єсїїдє. Эгерде
2015-жылы грин кардга 27 миў кыргызстандык арыз берсе, 2021-жылы бул цифра 133 миўге єскєн.

ЭКИ БАГЫТ, БИР МАКСАТ
Бейиштей болгон жерибизде бактылуу
жашоо їчїн бизде да бардык мїмкїнчїлїктєр бар. Бирок биз жаштарыбызды улутубузга мїнєздїї нарк-насилге, ыйманнысапка тарбиялай албадык. Аларга їмїт
берип, элди баш коштуруп, таза, акыйкат
коом кура албадык. Тескерисинче, эгемендик жылдарында элдик байлыкты талаптоноонун, єзїмчїлдїктїн, ач кєздїктїн
ачык-айкын їлгїсїн кєрсєттїк. Мамлекеттик байлыкты талап-тоноодон “жалкоолор менен келесоолор” гана четте калышты. Акыркы жылдарда мамлекеттик
кызматты кор кылып, жулунгандардын
баарына жол ачтык. Принциби жок, жагымпоздорго “жашыл жарык” болду. Билимине, тажрыйбасына, жєндємїнє, иштей билгенине карабай, кимдин кандай
таанышы, байланышы бар ушул нерсе чечип калды. Мына ушундай эл болдук. Колунан келбесе да “азыр эмне, коюп койсо
иштей бересиў да” дегендерди єз кулагым
менен уккан жайым бар. Кыскасы, жашоотурмуштун мына ушундай “жаўы идеологиясы” калыптанды. Анан кантип єнїгєбїз? Кантип жаштарыбызга ишеним, їмїт
бере алабыз?
Азыркы учурда бийлик башындагылар
єткєндїн катачылыктарын оўдоп, коомубузду тазартууга бел байлашууда. Коррупциянын ана башы болгон “Кумтєр” кениндеги жїзї каралыктар боюнча ачык айтылып, жердин ээси ким экендигин кєзгє сайып кєрсєтє алдык. Жаўы Конституция
менен мамлекеттик катчы институту кирди. Президент Садыр Жапаров жыл башында эле “Инсандын руханий-адеп-ахлактык
єнїгїїсї жана дене тарбиясы жєнїндєгї”
Жарлыгын чыгарды. Экономикалык бутка туруу коомдун руханий тазалануусуз
ишке ашышы мїмкїн эмес. Азыркы бийликтин мына ушул эки багытты теў бирдей
алып кетїї ниетин байкоого болот. Элди
бир максатка бириктирип, дем-шык берип,
кара кылды как жарган адилеттїї коомду кура алабызбы? Коомдун кыртышына
єнїп кете алган идеологиянын єзєгїн эмне тїзїшї керек?

КУРМАНЖАН
ДАТКАНЫН НАСААТЫ
Жакында мамлекеттик катчы Сїйїнбек Касмамбетов “Кыргыз Туусу” гезитине улуттук идеология темасында кеўири
маек курду. Анда ал “бизге жаўы векторлор,

жаўы максаттар зарыл. Башкача айтканда,
мамлекеттин єнїгїїсїнїн жаўы модели
жана ага тєп келе турган идеология тїзїлїшї шарт” деп белгилеп, анын бир формасы катары конвергенция модели жєнїндє
айтты. Анын айтымында бул социализмдин жана капитализмдин жакшы жактарын кылдаттык менен пайдаланып, жаман
жактарын ыргытып таштоо дегендик. Эгерде экономикада рынок принциптерин колдонсок, руханий жактан биринчи кезекте
єзїбїздїн улуттук нарк-насилибиз идеологиянын эч нерсеге алмаштыргыс єзєгї
боло алат. Мамлекеттик катчы айткандай
єлкєдєгї кєптєгєн кризистердин башаты
адам факторуна байланып, пенделерибиздин адепсиздиги, ач кєздїгї кїч алып, уятсыйытты унута баштады. Абалтан келаткан
салттуу нарк-насилибиздин тамыры бузулуп, мындай кєрїнїш кадыресе кєнїмїшкє айланып калганы кашкайган чындык.
Кыргыз нысап-нарктуулукту туу туткан.
Кинорежиссёр Замир Эралиевдин Курманжан датка жєнїндєгї “Тоо ханышасы” документалдуу фильминде бир эпизод бар.
Датканын уулу Мамытбек, неберелери Арстанбек, Мырзапаяз сїргїндєн кайтканда
бир їйїр жылкы айдап келишет. Датка эне
“бул кайдагы мал?” деп таў калуу менен сурайт. Уул-небереси “апа, буларды бизге эл
тартуулады” деп жооп берет. Датка энебизге бул жаккан жок. “Балдарым, силер эмне соодагерсиўерби, жетип алганыўарга ар
бириўерге бирден ат болсо эле жетет эле”,
- дейт кыртышы сїйбєй. Кєрсє алар сїргїндєн кайтып келе жатышканда жолдон
эл сыйын кєрсєтїп, салтка ылайык тартууланган аттарды айдап келишкен экен.
Мына совет мезгилине чейинки эле кыргыздын эл башчысынын нукура ички кєрєўгєсї! Ал эми “улууну урматтоо, кичїїнї
ызаттоо”, ата-энени сыйлоо, аялзатын кастарлоо биздин улуттук кулк-мїнєз, маданиятыбыз бойдон калышы керек. Адал эмгек, ак сєз, таза ниет кыргыздын жан дїйнєсїндє уялаган улуу дєєлєт. “Туугандуу
бийде ыйман жок, ыймандуу бийде тууган
жок”. Булардын баарын кыргыз айткан. Булар жєн эле айтылган сєз эмес, кылымдарды карыткан кыргыздын жан дїйнєсїнєн
сызылып чыгып, калыптанган улуттук идея.

УЛУТТУК ИДЕЯ ЖЕ
ИДЕОЛОГИЯ КАНДАЙ
БОЛУШУ КЕРЕК?
Алмустактан бери эле ар бир эл алдыга
максат коюп, барар багытын белгилеп келген. Мисалы, падышалык Россияда XVI кылымдарда Византия империясы кулагандан
кийин Москва – їчїнчї Рим, православияны сактоочу катары идеология калыптанган. Октябрь революциясынан кийин аны
коммунизм идеясы алмаштырды. Кытай
эли болсо батыш цивилизациясына альтернатива тїзїп, миўдеген жылдык улуттук
салттарынын негизинде кїчтїї жана гїлдєп єнїккєн коомду тїзїї максатын койгон. Ирандын улуттук идеологиясы байыркы Персияны калыбына келтирїї болсо,
Америка эли жєнєкєй эле “америка кыялын” ишке ашырып, бїт дїйнєгє демократияны жайылтып, технологиялык жактан
биринчиликке чыга алды. Ар бир адамга
эркин жана бардар турмушта жашоо мїмкїнчїлїгїн берди.
Биз улуттук идеологиянын уўгусу катары эмнени кєтєрїп чыга алабыз? Улутчулдукту эмес, улутмандыкты туу кылып,
Манас атабыздай элди-жерди сїйгєн бирдиктїї элди калыптандыра алабызбы? Жапон элиндей болуп улуттук салттарыбызды ыйык сактап, ошол эле учурда єнїккєн
технология менен экономикага жетишкен
мамлекет болушубуз їчїн эмне кылышыбыз керек?
Бегим ТУРДАЛИЕВА

УЛУТТУК
ИДЕОЛОГИЯНЫН
ЄЗЄГЇН
ЭМНЕ ТЇЗЇШЇ
КЕРЕК?

Коомдук жана
мамлекеттик ишмер,
академик Абдыганы
ЭРКЕБАЕВ:
- Идеология менен жашап кєргєнбїз. Таўууланган идеология
негизинен авторитардык єлкєлєрдє болот, демократиялык єлкєлєрдє бул мааниге ээ эмес. Элдин жїрїм-турум жана жашоо
эрежелери Конституция болушу
керек. Биз ыйман жана мыйзам
менен жашаганды їйрєнгєнїбїз
туура болот.

Жазуучу, коомдук ишмер
Топчугїл ШАЙДУЛЛАЕВА:
- Негизи улуттук идеология
жалпы адамзаттык баалуулуктардын негизинде куралышы керек. Мурда улутуна, мамлекетине карап бєлїнїїлєр болсо, азыр
бир эле элдин ичинде социалдык
катмарлар пайда болду. Бул элди
бєлїп-жаруучу кїчкє ээ. Биз їчїн
маанилїї нерсе – элдин биримдиги болушу керек.

Кыргыз билим берїї
академиясынын
вице-президенти,
профессор Уланбек
МАМБЕТАКУНОВ:
- Улуттук идеологиянын негизин биздин келечегибизге, єлкєбїздїн єнїгїїсїнє арналган идеялар тїзїшї керек. “Билимдїїнїн
бешенеси жарык” деп коёт эмеспи, билим берїїгє басым жасалышы зарыл деп эсептейм.
Кєптєгєн элдик пайдалуу салтсанааларыбызды да ала жїрїї
маанилїї, алардын актуалдуулугу эч убакта эскирбейт.

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити
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СУУ ЖАНА ЖЕР РЕСУРСТАРЫ БОЮНЧА
УЛУТТУК КЕЎЕШ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МАМЛЕКЕТТИК
СЫЙЛЫКТАРЫ МЕНЕН СЫЙЛОО ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН

ЖАРЛЫГЫ
Ñóó æàíà æåð ðåñóðñòàðûí áàøêàðóó, êîðãîî æàíà ïàéäàëàíóó ìàñåëåëåðè áîþí÷à ìèíèñòðëèêòåðäèí, àäìèíèñòðàòèâäèê âåäîìñòâîëîðäóí æàíà ìàìëåêåòòèê îðãàíäàðäûí
èøèí êîîðäèíàöèÿëîîíóí íàòûéæàëóóëóãóí
æîãîðóëàòóó ìàêñàòûíäà, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Êîíñòèòóöèÿñûíûí 71-áåðåíåñèíå
ûëàéûê òîêòîì êûëàì:
1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíå êàðàøòóó Ñóó æàíà æåð ðåñóðñòàðû áîþí÷à óëóòòóê êå¢åø ò¿ç¿ëñ¿í.
2. Òºìºíê¿ëºð áåêèòèëñèí:
- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíå êàðàøòóó Ñóó æàíà æåð ðåñóðñòàðû áîþí÷à óëóòòóê êå¢åø æºí¿íäº æîáî 1-òèðêåìåãå ûëàéûê;
- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíå êàðàøòóó Ñóó æàíà æåð ðåñóðñòàðû áîþí÷à óëóòòóê êå¢åøòèí êóðàìû 2-òèðêåìåãå ûëàéûê.
3. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíå êàðàøòóó Ñóó æàíà æåð ðåñóðñòàðû áîþí÷à óëóò-

ЖАРЛЫГЫ

òóê êå¢åøòèí êàò÷ûëûãûíûí ôóíêöèÿëàðûí àòêàðóó Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí æàðàòûëûø ðåñóðñòàðû ÷ºéðºñ¿íäºã¿ ûéãàðûì óêóêòóó îðãàíãà æ¿êòºëñ¿í.
4. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè ºç¿í¿í ÷å÷èìäåðèí óøóë Æàðëûêêà ûëàéûê êåëòèðñèí.
5. Áóë Æàðëûêòûí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí Ïðåçèäåíòòèí æàíà Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí ÷å÷èìäåðèí äàÿðäîî áîþí÷à
áàøêàðìàëûãûíà æ¿êòºëñ¿í.
6. Áóë Æàðëûê ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí
òàðòûï æåòè æóìóø ê¿í ºòêºíäºí êèéèí ê¿÷¿íº êèðåò.
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
Ïðåçèäåíòè
Ñ.ÆÀÏÀÐÎÂ
Áèøêåê øààðû,
2021-æûëäûí 24-íîÿáðû, ÏÆ ¹532
1-òèðêåìå

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíå êàðàøòóó Ñóó æàíà
æåð ðåñóðñòàðû áîþí÷à óëóòòóê êå¢åø æºí¿íäº
ÆÎÁÎ
I. Æàëïû æîáîëîð
1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíå
êàðàøòóó Ñóó æàíà æåð ðåñóðñòàðû áîþí÷à
óëóòòóê êå¢åø (ìûíäàí àðû – Óëóòòóê êå¢åø)
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíå êàðàøòóó êîíñóëüòàöèÿëûê æàíà êå¢åø¿¿÷¿ îðãàí áîëóï ñàíàëàò.
Óëóòòóê êå¢åøòè ò¿ç¿¿í¿í ìàêñàòû ñóó æàíà
æåð ðåñóðñòàðûí áàøêàðóó, àëàðäû ïàéäàëàíóó
æàíà êîðãîî áîþí÷à ñàÿñàòòûí ñèñòåìàëóó, êîìïëåêñò¿¿ æàíà êîîðäèíàöèÿëàíãàí ñóíóøòàìàëàðûí æàíà ÷àðàëàðûí èøòåï ÷ûãóó áîëóï ñàíàëàò.
2. Óëóòòóê êå¢åøòèí òºðàãàñû áîëóï Êûðãûç
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè (ìûíäàí àðû - Òºðàãà), àíûí îðóí áàñàðëàðû áîëóï Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí æàðàòûëûø
ðåñóðñòàðû, ýêîëîãèÿ æàíà òåõíèêàëûê êºçºìºë
ìèíèñòðè ñàíàëàò.
3. Óëóòòóê êå¢åøòèí êóðàìû Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè òàðàáûíàí áåêèòèëåò.
4. Òºðàãà æàíà Óëóòòóê êå¢åøòèí ì¿÷ºëºð¿
ºçäºð¿í¿í èøèí êîîìäóê áàøòàëûøòà æ¿ðã¿çºò.
5. Óëóòòóê êå¢åøòèí êàò÷ûëûãûíûí ôóíêöèÿëàðûí æàðàòûëûø ðåñóðñòàðû ÷ºéðºñ¿íäºã¿ ûéãàðûì óêóêòóó îðãàí æ¿çºãº àøûðàò.
6. Óëóòòóê êå¢åø ºç èøèíäå Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Êîíñòèòóöèÿñûí, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ñóó êîäåêñèí, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
Æåð êîäåêñèí, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí áàøêà
÷åíåìäèê óêóêòóê àêòûëàðûí æàíà óøóë Æîáîíó
æåòåê÷èëèêêå àëàò.
7. Óëóòòóê Êå¢åø ºç èøèíäå Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøè, ìèíèñòðëèêòåð, ìàìëåêåòòèê êîìèòåò, àäìèíèñòðàòèâäèê âåäîìñòâîëîð, æåðãèëèêò¿¿ ìàìëåêåòòèê àäìèíèñòðàöèÿëàð æàíà æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó
îðãàíäàðû, îøîíäîé ýëå ºêìºòò¿ê ýìåñ, êîîìäóê æàíà áàøêà óþìäàðäûí ºê¿ëäºð¿ ìåíåí ºç
àðà àðàêåòòåíåò.
II. Óëóòòóê êå¢åøòèí íåãèçãè ìèëäåòòåðè,
ôóíêöèÿëàðû æàíà óêóêòàðû
8. Óëóòòóê êå¢åøòèí íåãèçãè ìèëäåòòåðè æàíà ôóíêöèÿëàðû áîëóï òºìºíê¿ëºð ýñåïòåëåò:
- ìèíèñòðëèêòåðäèí, àäìèíèñòðàòèâäèê âåäîìñòâîëîðäóí æàíà áàøêà ìàìëåêåòòèê îðãàíäàðäûí ñóó æàíà æåð ðåñóðñòàðûí áàøêàðóó,
àëàðäû ïàéäàëàíóó æàíà êîðãîî áîþí÷à èøèí
êîîðäèíàöèÿëîî;
- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí
Àäìèíèñòðàöèÿñûíà áåð¿¿ ¿÷¿í ñóó, æåð ðåñóðñòàðûí áàøêàðóó æààòûíäàãû ÷åíåìäèê óêóêòóê
àêòûëàðäû êàðîî;
- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ñóó êîäåêñèíäå
æàíà Æåð êîäåêñèíäå àíûêòàëãàí áàøêà ìèëäåòòåðäè àòêàðóó.
9. Óëóòòóê êå¢åø òºìºíê¿ëºðãº óêóêòóó:
- ìèíèñòðëèêòåðäåí, ìàìëåêåòòèê êîìèòåòòåí,
àäìèíèñòðàòèâäèê âåäîìñòâîëîðäîí, áàøêà ìàìëåêåòòèê îðãàíäàðäàí æàíà êîîìäóê óþìäàðäàí
ìààëûìàòòû, ñåðåïòåðäè, îøîíäîé ýëå ºç¿í¿í
ìèëäåòòåðèí àòêàðóó ¿÷¿í çàðûë áîëãîí òåõíèêàëûê æàíà êîíñóëüòàöèÿëûê æàðäàìäû ñóðîîãî;

- ñóó æàíà æåð ðåñóðñòàðûí áàøêàðóó, àëàðäû ïàéäàëàíóó æàíà êîðãîî áîþí÷à ÷åíåìäèê
óêóêòóê àêòûëàðäûí äîëáîîðëîðóí äàÿðäîîãî
æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí
Àäìèíèñòðàöèÿñûíà êèðãèç¿¿ãº;
- óáàêòûëóó âåäîìñòâîëîð àðàëûê êîìèññèÿëàðäû æàíà æóìóø÷ó òîïòîðäó ò¿ç¿¿ãº. Óáàêòûëóó âåäîìñòâîëîð àðàëûê êîìèññèÿëàðäû æàíà æóìóø÷ó òîïòîðäó ò¿ç¿¿, ìèëäåòòåðè æàíà
æåêå êóðàìû æºí¿íäº ìàñåëå Òºðàãà òàðàáûíàí ÷å÷èëåò;
- Óëóòòóê êå¢åøòèí êàáûë àëûíãàí ÷å÷èìäåðèí
æàëïûãà ìààëûìäîî êàðàæàòòàðûíà æàðûÿëîîãî.
III. Óëóòòóê êå¢åøòèí èøèí óþøòóðóó
10. Ìàñåëåëåðäè êàðîî æàíà àëàð áîþí÷à ÷å÷èìäåðäè êàáûë àëóó Óëóòòóê êå¢åøòèí æûéíàëûøòàðûíäà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí òºðàãàëûãû àñòûíäà æ¿ðã¿ç¿ëºò.
11. Óëóòòóê êå¢åøòèí ÷å÷èìäåðè ïðîòîêîëäîð ìåíåí òàðèçäåëåò, àëàðãà Òºðàãà êîë êî¸ò
æàíà òèåøåë¿¿ ìèíèñòðëèêòåðãå, ìàìëåêåòòèê
êîìèòåòêå, àäìèíèñòðàòèâäèê âåäîìñòâîëîðãî,
æåðãèëèêò¿¿ ìàìëåêåòòèê àäìèíèñòðàöèÿëàðãà, æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó îðãàíäàðûíà, ºêìºòò¿ê ýìåñ, êîîìäóê æàíà áàøêà óþìäàðãà æèáåðèëåò.
12. Óëóòòóê êå¢åøòèí æûéíàëûøòàðû çàðûë÷ûëûêêà æàðàøà, áèðîê æûëûíà áèð æîëóäàí êåì
ýìåñ ºòêºð¿ëºò æàíà àãà àíûí êóðàìûíûí 2/3
êåì ýìåñ ì¿÷ºñ¿ êàòûøñà, óêóêòóó äåï òààíûëàò.
14. Óëóòòóê êå¢åøòèí æûéíàëûøûíà Òºðàãàíûí ÷å÷èìè áîþí÷à ýë àðàëûê óþìäàðäûí,
æàëïûãà ìààëûìäîî êàðàæàòòàðûíûí ºê¿ëäºð¿, ìàìëåêåòòèê æàíà ìàìëåêåòòèê ýìåñ ò¿ç¿ìäºðä¿í êûçìàòêåðëåðè ÷àêûðûëûøû ì¿ìê¿í.
15. Óëóòòóê êå¢åøòèí ÷å÷èìäåðè æºíºêºé êºï÷¿ë¿ê äîáóø ìåíåí êàáûë àëûíàò. Óëóòòóê êå¢åøòèí ÷å÷èìè ìåíåí ìàêóë áîëáîãîí àíûí ì¿÷ºëºð¿ ºçãº÷º ïèêèðèí áèëäèðå àëûøàò, àë æûéíàëûøòûí ïðîòîêîëóíà êèðãèçèëåò.
16. Äîáóøòàð áèðäåé áîëóï êàëãàí ó÷óðäà,
Òºðàãà äîáóø áåðãåí ÷å÷èì êàáûë àëûíäû äåï
ýñåïòåëåò.
17. Óëóòòóê êå¢åøòèí èøèí æàðàòûëûø ðåñóðñòàðû ÷ºéðºñ¿íäºã¿ ûéãàðûì óêóêòóó îðãàí
áîëóï ñàíàëãàí êàò÷ûëûê èø ïëàíãà, ê¿í òàðòèáèíå æàíà Òºðàãà áåêèòêåí ìººíºòòºðãº ûëàéûê óþøòóðàò.
18. Óëóòòóê êå¢åøòèí æûéíàëûøûíûí ê¿í òàðòèáèíå êèðãèç¿¿ ¿÷¿í Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí òàïøûðìàëàðû, Òºðàãà òàðàáûíàí æàêòûðûëãàí æå Óëóòòóê êå¢åøòèí ì¿÷ºëºð¿í¿í êºï÷¿ë¿ã¿ òàðàáûíàí
êîëäîîãî àëûíãàí Óëóòòóê êå¢åøòèí ì¿÷ºëºð¿í¿í
ñóíóøòàðû íåãèç áîëóï ñàíàëàò. Ñóíóøòàð Óëóòòóê êå¢åøòèí êàò÷ûëûãûíà Óëóòòóê êå¢åøòèí
æûéíàëûøû ºòêºíãº ÷åéèí 5 ê¿í ìóðóí áåðèëåò.
19. Óëóòòóê êå¢åøòèí èøòºº ðåãëàìåíòèí ºç
àëäûí÷à àíûêòàéò, æûéíàëûøòàðäû ºòêºð¿¿ îðäó Òºðàãà òàðàáûíàí àíûêòàëàò.
20. Óëóòòóê êå¢åøòèí èøè Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí ÷å÷èìè áîþí÷à òîêòîòóëàò.
2-òèðêåìå

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíå êàðàøòóó Ñóó æàíà æåð
ðåñóðñòàðû áîþí÷à óëóòòóê êå¢åøòèí
ÊÓÐÀÌÛ
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè, Óëóòòóê êå¢åøòèí òºðàãàñû;
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû, Óëóòòóê êå¢åøòèí òºðàãàñûíûí îðóí áàñàðû;
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí æàðàòûëûø ðåñóðñòàðû, ýêîëîãèÿ æàíà òåõíèêàëûê êºçºìºë ìèíèñòðè, Óëóòòóê êå¢åøòèí òºðàãàñûíûí îðóí áàñàðû.
Óëóòòóê êå¢åøòèí ì¿÷ºëºð¿:
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ýêîíîìèêà æàíà êîììåðöèÿ ìèíèñòðè;
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ôèíàíñû ìèíèñòðè;
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí òûøêû èøòåð ìèíèñòðè;

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí àéûë ÷àðáà ìèíèñòðè;
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ºçãº÷º êûðäààëäàð ìèíèñòðè;
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ñàëàìàòòûê ñàêòîî ìèíèñòðè;
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ýíåðãåòèêà ìèíèñòðè;
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Óëóòòóê êîîïñóçäóê
ìàìëåêåòòèê êîìèòåòèíèí òºðàãàñû;
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Óëóòòóê ñòàòèñòèêà êîìèòåòèíèí òºðàãàñû (ìàêóëäàøóó áîþí÷à);
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíå êàðàøòóó Àðõèòåêòóðà, êóðóëóø æàíà òóðàê æàé-êîììóíàëäûê ÷àðáà ìàìëåêåòòèê àãåíòòèãèíèí äèðåêòîðó.

Ìûéçàìäóóëóêòó æàíà óêóê òàðòèáèí ÷û¢äîîãî êîøêîí ñàëûìû, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ïðîêóðàòóðà îðãàíäàðûíäà êºï æûëäûê æàíà êûíòûêñûç êûçìàòû ¿÷¿í:
"Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ýìãåê ñè¢èðãåí
þðèñòè" àðäàê íààìû ûéãàðûëñûí:
Àáäûëäàåâ Óðàê Êàêåíîâè÷êå - Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Áàøêû ïðîêóðàòóðàñûíûí ìûéçàìäàðäû ýêñïåðòèçàëîî æàíà èøòè óþøòóðóó áàøêàðìàëûãûíûí óëóê
ïðîêóðîðó, Àêûøîâ Òàëàíòáåêêå - Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ïðîêóðàòóðà îðãàíäàðûíûí àðäàãåðè, Êàñûìáåêîâ Òààëàéáåê Ìàêåíîâè÷êå - Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Áàøêû ïðîêóðàòóðàñûíûí ºçä¿ê êîîïñóçäóê æàíà êûçìàòòûê òåðèøòèð¿¿ëºð
áºë¿ì¿í¿í íà÷àëüíèãè;
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Àðäàê ãðàìîòàñû
ìåíåí ñûéëàíñûí
×îðîåâ Àðñòàíáåê Êóäàéáåðãåíîâè÷ - Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Áàøêû ïðîêóðàòóðàñûíûí êîððóïöèÿãà êàðøû àðàêåòòåí¿¿ æàíà ìûéçàìäàðäû àòêàðóóíó êºçºìºëäºº áàøêàðìàëûãûíûí óêóê êîðãîî îðãàíäàðû æàíà êîíòðîëäîî îðãàíäàðû
÷ºéðºñ¿íäº ìûéçàìäàðäû àòêàðóóíó êºçºìºëäºº æàíà êîððóïöèÿãà êàðøû àðàêåòòåí¿¿ áîþí÷à áºë¿ì¿í¿í íà÷àëüíèãè.
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
Ïðåçèäåíòè
Áèøêåê ø., 2021-æûëäûí 18-íîÿáðû, ÏÆ ¹524

Ñ.ÆÀÏÀÐÎÂ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЭМГЕК,
СОЦИАЛДЫК КАМСЫЗДОО ЖАНА
МИГРАЦИЯ МИНИСТРЛИГИНИН МАСЕЛЕЛЕРИ
ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР
КАБИНЕТИНИН

ТОКТОМУ
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 2021-æûëäûí 12-îêòÿáðûíäàãû ¹425
«Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí ò¿ç¿ì¿ æàíà êóðàìû æàíà
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí ò¿ç¿ì¿ æºí¿íäº» Æàðëûãûí æ¿çºãº àøûðóó ìàêñàòûíäà, «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí
13 æàíà 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:
1. Òºìºíê¿ëºð áåêèòèëñèí:
- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýìãåê, ñîöèàëäûê êàìñûçäîî æàíà ìèãðàöèÿ ìèíèñòðëèãè æºí¿íäº æîáî 1-òèðêåìåãå ûëàéûê;
- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýìãåê, ñîöèàëäûê êàìñûçäîî æàíà ìèãðàöèÿ ìèíèñòðëèãèíèí áàøêàðóó ñõåìàñû 2-òèðêåìåãå ûëàéûê.
2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýìãåê, ñîöèàëäûê êàìñûçäîî æàíà ìèãðàöèÿ ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó Ýìãåê ìûéçàìäàðûí êîíòðîëäîî æàíà êºçºìºëäºº áîþí÷à êûçìàò ò¿ç¿ëñ¿í.
3. Òºìºíê¿ëºð êàéðà àòàëñûí:
- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýìãåê, ñîöèàëäûê êàìñûçäîî æàíà ìèãðàöèÿ ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó Ìààëûìàòòûê-êîíñóëüòàöèÿëûê áîðáîð Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
Ýìãåê, ñîöèàëäûê êàìñûçäîî æàíà ìèãðàöèÿ ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó Æàðàíäàðäû ÷åò ºëêºäº èøêå îðíîøòóðóó áîðáîðó áîëóï;
- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýìãåê æàíà ñîöèàëäûê ºí¿êò¿ð¿¿ ìèíèñòðëèãèíèí
àëäûíäàãû Ñîöèàëäûê êàìñûç êûëóó äåïàðòàìåíòè Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
Ýìãåê, ñîöèàëäûê êàìñûçäîî æàíà ìèãðàöèÿ ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó Ñîöèàëäûê
êîðãîî äåïàðòàìåíòè áîëóï;
- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýìãåê æàíà ñîöèàëäûê ºí¿ã¿¿ ìèíèñòðëèãèíèí «Ðåñïóáëèêàëûê ïðîòåçäèê-îðòîïåäèÿëûê áóþìäàð ìåêåìåñè» ìàìëåêåòòèê ìåêåìåñè
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýìãåê, ñîöèàëäûê êàìñûçäîî æàíà ìèãðàöèÿ ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó «Ðåñïóáëèêàëûê ïðîòåçäèê-îðòîïåäèÿëûê áóþìäàð ìåêåìåñè»
ìàìëåêåòòèê ìåêåìåñè áîëóï;
- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýìãåê æàíà ñîöèàëäûê ºí¿ã¿¿ ìèíèñòðëèãèíèí
àëäûíäàãû Äåí ñîîëóãóíóí ì¿ìê¿í÷¿ë¿êòºð¿ ÷åêòåë¿¿ àäàìäàðäû ðåàáèëèòàöèÿëîî áîðáîðó Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýìãåê, ñîöèàëäûê êàìñûçäîî æàíà
ìèãðàöèÿ ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó Ìàéûïòûãû áàð àäàìäàðäû ðåàáèëèòàöèÿëîî áîðáîðó áîëóï;
- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýìãåê æàíà ñîöèàëäûê ºí¿ã¿¿ ìèíèñòðëèãèíèí
àëäûíäàãû «Áàëäàð ¿÷¿í èøåíèì òåëåôîíó» áîðáîðó» ìàìëåêåòòèê ìåêåìåñè Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýìãåê, ñîöèàëäûê êàìñûçäîî æàíà ìèãðàöèÿ ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó «Áàëäàð ¿÷¿í èøåíèì òåëåôîíó» áîðáîðó» ìàìëåêåòòèê ìåêåìåñè áîëóï;
- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýìãåê æàíà ñîöèàëäûê ºí¿êò¿ð¿¿ ìèíèñòðëèãèíèí
àëäûíäàãû «Êºíä¿ìäºðä¿ ºí¿êò¿ð¿¿ ôîíäó» ìåêåìåñè Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
Ýìãåê, ñîöèàëäûê êàìñûçäîî æàíà ìèãðàöèÿ ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó «Êºíä¿ìäºðä¿ ºí¿êò¿ð¿¿ ôîíäó» ìåêåìåñè áîëóï;
- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýìãåê æàíà ñîöèàëäûê ºí¿ã¿¿ ìèíèñòðëèãèíèí àëäûíäàãû Ðåñïóáëèêàëûê ìåäèöèíàëûê-ñîöèàëäûê ýêñïåðòèçàëîî áîðáîðó Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýìãåê, ñîöèàëäûê êàìñûçäîî æàíà ìèãðàöèÿ ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó Ðåñïóáëèêàëûê ìåäèöèíàëûê-ñîöèàëäûê ýêñïåðòèçà áîðáîðó áîëóï.
4. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýìãåê, ñîöèàëäûê êàìñûçäîî æàíà ìèãðàöèÿ ìèíèñòðëèãèíèí áîðáîðäóê àïïàðàòûí, âåäîìñòâîëóê æàíà àéìàêòûê áºë¿ìäºð¿í,
ìåêåìåëåðèí ê¿ò¿¿ãº ÷ûãûìäàðäû êàðæûëîîíóí áóëàãû ðåñïóáëèêàëûê áþäæåò
æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí áþäæåòòèê ìûéçàìäàðûíà êàðøû êåëáåãåí áàøêà
áóëàêòàð áîëóï ñàíàëà òóðãàíäûãû àíûêòàëñûí.
5. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýìãåê, ñîöèàëäûê êàìñûçäîî æàíà ìèãðàöèÿ ìèíèñòðëèãè Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ñàëàìàòòûê ñàêòîî æàíà ñîöèàëäûê ºí¿êò¿ð¿¿ ìèíèñòðëèãèíèí, ýìãåê, ñîöèàëäûê êàìñûçäîî, ãåíäåðäèê òå¢÷èëèê æàíà ìèãðàöèÿ ìàñåëåëåðèíå òèåøåë¿¿ áºë¿ã¿íäº Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Òûøêû èøòåð
ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó Òûøêû ìèãðàöèÿ äåïàðòàìåíòèíèí óêóê óëàíòóó÷óñó áîëóï ñàíàëà òóðãàíäûãû áåëãèëåíñèí.
6. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýìãåê, ñîöèàëäûê êàìñûçäîî æàíà ìèãðàöèÿ ìèíèñòðëèãè áåëãèëåíãåí òàðòèïòå:
- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ñàëàìàòòûê ñàêòîî æàíà ñîöèàëäûê ºí¿êò¿ð¿¿ ìèíèñòðëèãèíèí ýìãåê ìûéçàìäàðûí êîíòðîëäîî æàíà êºçºìºëäºº ôóíêöèÿëàðûí
òèéèøò¿¿ øòàòû, ôèíàíñûëûê æàíà ìàòåðèàëäûê-òåõíèêàëûê êàðàæàòòàðû ìåíåí
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýìãåê, ñîöèàëäûê êàìñûçäîî æàíà ìèãðàöèÿ ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó Ýìãåê ìûéçàìäàðûí êîíòðîëäîî æàíà êºçºìºëäºº áîþí÷à êûçìàòêà ºòêºð¿ï áåðñèí;
- ºç¿í¿í ÷å÷èìäåðèí áóë òîêòîìãî ûëàéûê êåëòèðñèí;
- áóë òîêòîìäîí êåëèï ÷ûãóó÷ó çàðûë ÷àðàëàðäû êºðñ¿í.
7. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí Ïðåçèäåíòòèí æàíà Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí ÷å÷èìäåðèí àòêàðóóíó êîíòðîëäîî áàøêàðìàëûãûíà æ¿êòºëñ¿í.
8. Áóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï îí ê¿í ºòêºíäºí êèéèí ê¿÷¿íº êèðåò.
Òºðàãà
Áèøêåê øààðû, 2021-æûëäûí 15-íîÿáðû, ¹252

À.ÆÀÏÀÐÎÂ
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2021-жылдын 26-ноябры
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
ЭНЕРГЕТИКА
МИНИСТРЛИГИНИН
МАСЕЛЕЛЕРИ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТОКТОМУ
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 2021-æûëäûí 12-îêòÿáðûíäàãû ¹425
"Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí ò¿ç¿ì¿ æàíà êóðàìû æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí ò¿ç¿ì¿ æºí¿íäº" Æàðëûãûí èøêå àøûðóóíóí àëêàãûíäà, "Êûðãûç
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè
æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13 æàíà 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:
1. Òºìºíê¿ëºð áåêèòèëñèí:
1) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýíåðãåòèêà ìèíèñòðëèãè æºí¿íäº æîáî 1-òèðêåìåãå ûëàéûê;
2) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýíåðãåòèêà
ìèíèñòðëèãèíèí áàøêàðóó ñõåìàñû 2-òèðêåìåãå ûëàéûê.
2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í
2021-æûëäûí 5-ìàðòûíäàãû ¹80 "Êûðãûç
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýíåðãåòèêà æàíà ºíºð æàé
ìèíèñòðëèãèíèí ìàñåëåëåðè æºí¿íäº" òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:
- 1-ïóíêòó ê¿÷¿í æîãîòòó äåï òààíûëñûí;
- æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîìäóí 1 æàíà 2-òèðêåìåëåðè ê¿÷¿í æîãîòòó äåï òààíûëñûí.
3. Áóë òîêòîìäó èøêå àøûðóó áåêèòèëãåí øòàòòûê ñàíäûí æàíà òèåøåë¿¿ æûëãà æàíà êèéèíêè æûëäàðãà ðåñïóáëèêàëûê
áþäæåòòå Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýíåðãåòèêà ìèíèñòðëèãèíå êàðàëãàí êàðàæàòòàðäûí ÷åãèíäå æ¿ðã¿ç¿ëºò äåï áåëãèëåíñèí.
4. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýíåðãåòèêà
ìèíèñòðëèãè áóë òîêòîìäîí êåëèï ÷ûãóó÷ó
çàðûë áîëãîí ÷àðàëàðäû êºðñ¿í.
5. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí Ïðåçèäåíòòèí
æàíà Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí ÷å÷èìäåðèí àòêàðóóíó êîíòðîëäîî áàøêàðìàëûãûíà æ¿êòºëñ¿í.
6. Áóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï ê¿÷¿íº êèðåò.
Òºðàãà
À.ÆÀÏÀÐÎÂ
Áèøêåê øààðû,
2021-æûëäûí 15-íîÿáðû, ¹247

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
САЛАМАТТЫК САКТОО
МИНИСТРЛИГИ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТОКТОМУ
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 2021-æûëäûí 12-îêòÿáðûíäàãû ¹425
Æàðëûãûí èøêå àøûðóó ìàêñàòûíäà, "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13, 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:
1. Òºìºíê¿ëºð áåêèòèëñèí:
- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ñàëàìàòòûê
ñàêòîî ìèíèñòðëèãè æºí¿íäº æîáî 1-òèðêåìåãå ûëàéûê;
- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ñàëàìàòòûê
ñàêòîî ìèíèñòðëèãèíèí áàøêàðóó ñõåìàñû
2-òèðêåìåãå ûëàéûê.
2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ñàëàìàòòûê ñàêòîî ìèíèñòðëèãè Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíäà æàðàíäàðäûí ñàëàìàòòûãûí
ñàêòîî æàíà ÷û¢äîî, æàðàíäàðäû áàçàëûê
ìàìëåêåòòèê æàíà ìèëäåòò¿¿ ìåäèöèíàëûê
êàìñûçäàíäûðóó æààòûíäà ìàìëåêåòòèê
ñàÿñàòòû èøòåï ÷ûãóó æàíà èøêå àøûðóó
áîþí÷à ôóíêöèÿëàðäû æ¿çºãº àøûðóó áºë¿ã¿íäº Ñàëàìàòòûê ñàêòîî æàíà ñîöèàëäûê ºí¿êò¿ð¿¿ ìèíèñòðëèãèíèí óêóê óëàíòóó÷óñó áîëóï ñàíàëàðû áåëãèëåíñèí.
3. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿íº
êàðàøòóó Ìèëäåòò¿¿ ìåäèöèíàëûê êàìñûçäàíäûðóó ôîíäó Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
Ñàëàìàòòûê ñàêòîî ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó Ìèëäåòò¿¿ ìåäèöèíàëûê êàìñûçäàíäûðóó ôîíäó áîëóï êàéðà àòàëñûí.
4. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ñàëàìàòòûê
ñàêòîî ìèíèñòðëèãè óøóë òîêòîìäîí êåëèï
÷ûãóó÷ó ÷àðàëàðäû êºðñ¿í.
5. Òºìºíê¿ëºð ê¿÷¿í æîãîòòó äåï òààíûëñûí:
- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð
Êàáèíåòèíèí 2021-æûëäûí 10-ìàðòûíäàãû
¹88 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ñàëàìàòòûê ñàêòîî æàíà ñîöèàëäûê ºí¿êò¿ð¿¿ ìèíèñòðëèãè æºí¿íäº" òîêòîìó;
- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð
Êàáèíåòèíèí 2021-æûëäûí 9-àïðåëèíäåãè
¹139 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ñàëàìàòòûê ñàêòîî æàíà ñîöèàëäûê ºí¿êò¿ð¿¿ ìèíèñòðëèãè æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2021-æûëäûí 10-ìàðòûíäàãû ¹88 òîêòîìóíà ºçãºðò¿¿ëºðä¿ êèðãèç¿¿
òóóðàëóó" òîêòîìó.
6. Áóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí
òàðòûï îí ê¿í ºòêºíäºí êèéèí ê¿÷¿íº êèðåò.
Òºðàãà
À.ÆÀÏÀÐÎÂ
Áèøêåê øààðû,
2021-æûëäûí 15-íîÿáðû, ¹249

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРЇЇ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИНИН МАСЕЛЕЛЕРИ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТОКТОМУ
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí áèëèì áåð¿¿ æàíà èëèì ÷ºéðºñ¿í¿í àéðûì áºë¿í¿øòºð¿í¿í æàíà ìåêåìåëåðèíèí èøèí îïòèìàëäàøòûðóó
ìàêñàòûíäà, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 2021-æûëäûí
2-ñåíòÿáðûíäàãû ¹377 «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíå êàðàøòóó Óëóòòóê àòòåñòàöèÿëûê êîìèññèÿ æºí¿íäº» æàíà 2021-æûëäûí
12-îêòÿáðûíäàãû ¹425 «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí ò¿ç¿ì¿ æàíà êóðàìû æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí ò¿ç¿ì¿ æºí¿íäº» æàðëûêòàðûíà ûëàéûê, «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13 æàíà 17-áåðåíåëåðèí æåòåê÷èëèêêå àëûï, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð
Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:
1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2021-æûëäûí 12-ôåâðàëûíäàãû ¹38 «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í æà¢û ò¿ç¿ì¿ áåêèòèëãåíäèãèíå æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí àòêàðóó áèéëèãèíèí îðãàíäàðûí ðåôîðìàëîîãî áàéëàíûøòóó óþøòóðóó ÷àðàëàðû æºí¿íäº» òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ êèðãèçèëñèí:
- 2-ïóíêòóíóí æûéûðìà ¿÷¿í÷¿ àáçàöû ê¿÷¿í æîãîòòó äåï òààíûëñûí.
2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2021-æûëäûí 5-ìàðòûíäàãû
¹72 «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Áèëèì áåð¿¿ æàíà èëèì ìèíèñòðëèãèíèí
ìàñåëåëåðè æºí¿íäº» òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:
1) æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Áèëèì áåð¿¿ æàíà èëèì ìèíèñòðëèãè æºí¿íäº æîáîäî:
- 1, 8-ïóíêòòàðûíäàãû «, æîãîðêó êâàëèôèêàöèÿëóó èëèìèé æàíà èëèìèé-ïåäàãîãèêàëûê êàäðëàðäû àòòåñòàöèÿëîî» äåãåí ñºçäºð àëûï ñàëûíñûí;
- 2-ïóíêòóíäàãû «ªêìºò¿í¿í» äåãåí ñºç «Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí»
äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;
- 5-ïóíêòóíäàãû «Ýêîíîìèêà æàíà ôèíàíñû» äåãåí ñºçäºð «Ôèíàíñû» äåãåí ñºç ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;
- 9-ïóíêòóíóí æåòèí÷è àáçàöû ê¿÷¿í æîãîòòó äåï òààíûëñûí;
- 10-ïóíêòóíäà:
1-ïóíêò÷àñûíäà:
òºðò¿í÷¿ àáçàöûíäàãû «, æîãîðêó êâàëèôèêàöèÿëóó èëèìèé æàíà
èëèìèé-ïåäàãîãèêàëûê êàäðëàðäû àòòåñòàöèÿëîî» äåãåí ñºçäºð àëûï
ñàëûíñûí;
òîãóçóí÷ó æàíà æûéûðìà ¿÷¿í÷¿ àáçàöòàðû ê¿÷¿í æîãîòòó äåï òààíûëñûí;
îí ñåãèçèí÷è æàíà æûéûðìà òîãóçóí÷ó àáçàöòàðûíäàãû àð ò¿ðä¿¿
æºíäºìºëºðäºã¿ «ªêìºò¿» äåãåí ñºç òèåøåë¿¿ æºíäºìºëºðäºã¿ «Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè» äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;
5-ïóíêò÷àñûíûí îí òºðò¿í÷¿ àáçàöûíäàãû «, æîãîðêó êâàëèôèêàöèÿëóó èëèìèé æàíà èëèìèé-ïåäàãîãèêàëûê êàäðëàðäû àòòåñòàöèÿëîî» äåãåí ñºçäºð àëûï ñàëûíñûí;

- 11-ïóíêòóíäà:
ñåãèçèí÷è, îíóí÷ó, æûéûðìàí÷û æàíà æûéûðìà áèðèí÷è àáçàöòàðû
ê¿÷¿í æîãîòòó äåï òààíûëñûí;
îí æåòèí÷è àáçàöûíäàãû «ªêìºò¿» äåãåí ñºç «Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè» äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;
- 12-ïóíêòóíóí ýêèí÷è àáçàöûíäàãû «ñòàòñ-êàò÷ûíûí» äåãåí ñºç «ìèíèñòðäèí áèðèí÷è îðóí áàñàðûíûí» äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;
- 13-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
«13. Ìèíèñòðäèí áèðèí÷è îðóí áàñàðû æàíà ìèíèñòðäèí îðóí áàñàðëàðû ìèíèñòðäèí ñóíóøó áîþí÷à Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð
Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû òàðàáûíàí êûçìàò îðäóíà äàéûíäàëàò.
Ìèíèñòðäèí áèðèí÷è îðóí áàñàðû æàíà ìèíèñòðäèí îðóí áàñàðëàðû ìèíèñòðäèí ñóíóøó áîþí÷à æå àíûí ñóíóøó æîê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû òàðàáûíàí êûçìàò îðäóíàí áîøîòóëàò.»;
- 14-ïóíêòóíäàãû «Ñòàòñ-êàò÷û» äåãåí ñºç «Ìèíèñòðäèí áèðèí÷è îðóí
áàñàðû» äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;
- 15-ïóíêòóíäà:
îíóí÷ó àáçàöûíäàãû «Ïðåìüåð-ìèíèñòðèíå» äåãåí ñºç «Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñûíà» äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;
îí áèðèí÷è àáçàöû òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
«- áèëèì áåð¿¿ áàøêàðìàëûêòàðûíûí àéìàêòûê îðãàíäàðûíûí æåòåê÷èëåðèí êûçìàò îðäóíàí áîøîòóó æºí¿íäº ñóíóø áåðåò;»;
îí ¿÷¿í÷¿ àáçàöûíäàãû «Ïðåìüåð-ìèíèñòðèíèí» äåãåí ñºç «Ïðåçèäåíòèíèí» äåãåí ñºç ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;
- 17-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
«17. Ìèíèñòðëèêòå êûçìàò îðäó áîþí÷à ìèíèñòðäèí (êîëëåãèÿíûí
òºðàãàñû), ìèíèñòðäèí áèðèí÷è îðóí áàñàðûíûí, ìèíèñòðäèí îðóí áàñàðëàðûíûí, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí ºê¿ë¿í¿í, îøîíäîé ýëå áèëèì áåð¿¿ æàíà èëèì ñèñòåìàñûíäàãû áàøêà æåòåê÷è êûçìàòêåðëåðäèí êóðàìûíäà 15 àäàìäàí òóðãàí êîëëåãèÿ ò¿ç¿ëºò.
Êîëëåãèÿíûí æåêå êóðàìû Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí
Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí òåéëºº÷¿ ò¿ç¿ìä¿ê áºë¿ì¿ ìåíåí ìàêóëäàøóó
áîþí÷à ìèíèñòð òàðàáûíàí áåêèòèëåò.»;
2) æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Áèëèì áåð¿¿ æàíà èëèì ìèíèñòðëèãèíèí áàøêàðóó ñõåìàñû áóë
òîêòîìäóí òèðêåìåñèíå ûëàéûê ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí.
3. Áóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï ê¿÷¿íº êèðåò.
Òºðàãà
Áèøêåê øààðû, 2021-æûëäûí 15-íîÿáðû, ¹248

À.ÆÀÏÀÐÎÂ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЭКОНОМИКА ЖАНА КОММЕРЦИЯ
МИНИСТРЛИГИНИН МАСЕЛЕЛЕРИ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТОКТОМУ
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 2021-æûëäûí 12-îêòÿáðûíäàãû ¹425 «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí ò¿ç¿ì¿ æàíà êóðàìû æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí ò¿ç¿ì¿ æºí¿íäº» Æàðëûãûí èøêå àøûðóó
ìàêñàòûíäà, «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13 æàíà
17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:
1. Òºìºíê¿ëºð áåêèòèëñèí:
1) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýêîíîìèêà æàíà êîììåðöèÿ ìèíèñòðëèãè æºí¿íäº æîáî óøóë òîêòîìäóí 1-òèðêåìåñèíå ûëàéûê;
2) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýêîíîìèêà æàíà êîììåðöèÿ ìèíèñòðëèãèíèí áàøêàðóó ñõåìàñû óøóë òîêòîìäóí 2-òèðêåìåñèíå ûëàéûê.
2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìûéçàìäàðûíà êàðøû êåëáåãåí áàøêà
áóëàêòàðäàí êàðæûëàíóó÷ó Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýêîíîìèêà æàíà
êîììåðöèÿ ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó Òûøêû ñîîäà ÷ºéðºñ¿íäºã¿ «Áèðäèêò¿¿ òåðåçå» áîðáîðó» ìàìëåêåòòèê èøêàíàñûí, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýêîíîìèêà æàíà êîììåðöèÿ ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó «Áèøêåê
øòàìïòîî÷ó çàâîäó» ìàìëåêåòòèê èøêàíàñûí êîøïîãîíäî, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýêîíîìèêà æàíà êîììåðöèÿ ìèíèñòðëèãèíèí áîðáîðäóê
àïïàðàòûí, àéìàêòûê îðãàíäàðûí æàíà âåäîìñòâîëóê áºë¿ìäºð¿í ê¿ò¿¿ãº ÷ûãûìäàðäû êàðæûëîîíóí áóëàãû áîëóï ðåñïóáëèêàëûê áþäæåò
ñàíàëàðû àíûêòàëñûí.
3. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí 2021-æûëäûí
6-íîÿáðûíäàãû ¹242 «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí ò¿ç¿ì¿ æàíà êóðàìû áåêèòèëãåíäèãèíå áàéëàíûøòóó óþøòóðóó ÷àðàëàðû æºí¿íäº» òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ êèðãèçèëñèí:
- 4-ïóíêòóíóí 10-ïóíêò÷àñû òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
«10) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýêîíîìèêà æàíà ôèíàíñû ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó Êûðãûç àêêðåäèòàöèÿëîî áîðáîðó Êûðãûç Ðåñïóáëè-

êàñûíûí Ýêîíîìèêà æàíà êîììåðöèÿ ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó Êûðãûç
àêêðåäèòàöèÿëîî áîðáîðó áîëóï;».
4. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýêîíîìèêà æàíà êîììåðöèÿ ìèíèñòðëèãè:
1) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí êàðîîñóíà
âåäîìñòâîëóê áºë¿ìäºðä¿í æîáîëîðóíóí æàíà áàøêàðóó ñõåìàñûíûí
äîëáîîðëîðóí êèðãèçñèí;
2) óøóë òîêòîìäîí êåëèï ÷ûãóó÷ó çàðûë áîëãîí ÷àðàëàðäû êºðñ¿í.
5. Òºìºíê¿ëºð ê¿÷¿í æîãîòòó äåï òààíûëñûí:
1) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2021-æûëäûí 10-ìàðòûíäàãû ¹85 «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýêîíîìèêà æàíà ôèíàíñû ìèíèñòðëèãèíèí ìàñåëåëåðè æºí¿íäº» òîêòîìó;
2) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí 2021-æûëäûí 28-èþëóíäàãû ¹90 «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýêîíîìèêà æàíà
ôèíàíñû ìèíèñòðëèãèíèí èøèíèí ìàñåëåëåðè æºí¿íäº Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í àéðûì ÷å÷èìäåðèíå ºçãºðò¿¿ëºðä¿ êèðãèç¿¿ òóóðàëóó» òîêòîìó;
3) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí 2021-æûëäûí
24-ñåíòÿáðûíäàãû ¹182 «Øàéêåøòèêòè áààëîî áîþí÷à îðãàíäàðäû
àêêðåäèòàöèÿëîî áîþí÷à êå¢åøòèí èøèíèí ìàñåëåñè áîþí÷à Êûðãûç
Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í àéðûì ÷å÷èìäåðèíå ºçãºðò¿¿ëºðä¿ êèðãèç¿¿ æºí¿íäº» òîêòîìóíóí 2 æàíà 3-ïóíêòòàðû.
6. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí Ïðåçèäåíòòèí æàíà Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí ÷å÷èìäåðèí àòêàðóóíó êîíòðîëäîî áàøêàðìàëûãûíà æ¿êòºëñ¿í.
7. Áóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï æåòè æóìóø ê¿í
ºòêºíäºí êèéèí ê¿÷¿íº êèðåò.
Òºðàãà
Áèøêåê øààðû, 2021-æûëäûí 15-íîÿáðû, ¹250

À.ÆÀÏÀÐÎÂ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МАДАНИЯТ, МААЛЫМАТ, СПОРТ ЖАНА
ЖАШТАР САЯСАТЫ МИНИСТРЛИГИНИН МАСЕЛЕЛЕРИ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТОКТОМУ
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 2021-æûëäûí 12-îêòÿáðûíäàãû ¹425 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí ò¿ç¿ì¿ æàíà êóðàìû æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí ò¿ç¿ì¿ æºí¿íäº" Æàðëûãûí èøêå àøûðóó ìàêñàòûíäà,
"Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13 æàíà 17-áåðåíåëåðèíå
ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:
1. Òºìºíê¿ëºð áåêèòèëñèí:
1) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìàäàíèÿò, ìààëûìàò, ñïîðò æàíà æàøòàð ñàÿñàòû ìèíèñòðëèãè æºí¿íäº æîáî 1-òèðêåìåãå ûëàéûê;
2) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìàäàíèÿò, ìààëûìàò, ñïîðò æàíà æàøòàð ñàÿñàòû ìèíèñòðëèãèíèí áàøêàðóó ñõåìàñû 2-òèðêåìåãå ûëàéûê;
3) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìàäàíèÿò, ìààëûìàò, ñïîðò æàíà æàøòàð ñàÿñàòû ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó Äåíå òàðáèÿ æàíà ñïîðò äåïàðòàìåíòè æºí¿íäº æîáî 3-òèðêåìåãå ûëàéûê;
4) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìàäàíèÿò, ìààëûìàò, ñïîðò æàíà æàøòàð ñàÿñàòû ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó Äåíå òàðáèÿ æàíà ñïîðò äåïàðòàìåíòèíèí áàøêàðóó ñõåìàñû 4-òèðêåìåãå ûëàéûê;
5) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìàäàíèÿò, ìààëûìàò, ñïîðò æàíà æàøòàð ñàÿñàòû ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó Òóðèçì äåïàðòàìåíòè æºí¿íäº
æîáî 5-òèðêåìåãå ûëàéûê;
6) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìàäàíèÿò, ìààëûìàò, ñïîðò æàíà æàøòàð ñàÿñàòû ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó "Êûðãûç òóðèçì" ìàìëåêåòòèê èøêàíàñûíûí óñòàâû 6-òèðêåìåãå ûëàéûê.
2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2021-æûëäûí 5-ìàðòûíäàãû
¹79 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìàäàíèÿò, ìààëûìàò, ñïîðò æàíà æàøòàð ñàÿñàòû ìèíèñòðëèãèíèí ìàñåëåëåðè æºí¿íäº" òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:

– 1-ïóíêòó ê¿÷¿í æîãîòòó äåï òààíûëñûí;
- æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîìäóí 1 æàíà 2-òèðêåìåëåðè ê¿÷¿í æîãîòòó
äåï òààíûëñûí.
3. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2021-æûëäûí 1-àïðåëèíäåãè
¹128 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýêîíîìèêà æàíà ôèíàíñû ìèíèñòðëèãèíèí âåäîìñòâîëóê áºë¿ìäºð¿í¿í æàíà óþìäàðûíûí ìàñåëåëåðè æºí¿íäº" òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:
- 2-ïóíêòóíóí 19 æàíà 29-ïóíêò÷àëàðû ê¿÷¿í æîãîòòó äåï òààíûëñûí;
- æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîìäóí 19 æàíà 29-òèðêåìåëåðè ê¿÷¿í æîãîòòó äåï òààíûëñûí.
4. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí 2021-æûëäûí
4-àâãóñòóíäàãû ¹108 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìàäàíèÿò, ìààëûìàò,
ñïîðò æàíà æàøòàð ñàÿñàòû ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó Æàøòàð èøòåðè,
äåíå òàðáèÿ æàíà ñïîðò áîþí÷à ìàìëåêåòòèê àãåíòòèêòèí ìàñåëåëåðè
æºí¿íäº" òîêòîìó ê¿÷¿í æîãîòòó äåï òààíûëñûí.
5. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìàäàíèÿò, ìààëûìàò, ñïîðò æàíà æàøòàð ñàÿñàòû ìèíèñòðëèãè áåëãèëåíãåí òàðòèïòå:
- ºç ÷å÷èìäåðèí óøóë òîêòîìãî ûëàéûê êåëòèðñèí;
- óøóë òîêòîìäîí êåëèï ÷ûãóó÷ó òèåøåë¿¿ ÷àðàëàðäû êºðñ¿í.
6. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí Ïðåçèäåíòòèí æàíà Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí ÷å÷èìäåðèí àòêàðóóíó êîíòðîëäîî áàøêàðìàëûãûíà æ¿êòºëñ¿í.
7. Áóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï ê¿÷¿íº êèðåò.
Òºðàãà
Áèøêåê øààðû, 2021-æûëäûí 15-íîÿáðû, ¹251

À.ÆÀÏÀÐÎÂ
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР
КАБИНЕТИНИН 2021-ЖЫЛДЫН
1-ИЮЛУНДАГЫ №55 "КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
ТРАНСПОРТ ЖАНА КОММУНИКАЦИЯЛАР
МИНИСТРЛИГИ ЖЄНЇНДЄ" ТОКТОМУНА
ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ КИРГИЗЇЇ ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТОКТОМУ
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 2021-æûëäûí 12-îêòÿáðûíäàãû
¹425 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí ò¿ç¿ì¿ æàíà êóðàìû
æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí ò¿ç¿ì¿
æºí¿íäº" Æàðëûãûíà, "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13, 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:
1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí 2021-æûëäûí 1-èþëóíäàãû ¹55 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Òðàíñïîðò æàíà êîììóíèêàöèÿëàð
ìèíèñòðëèãè æºí¿íäº" òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:
æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
Òðàíñïîðò æàíà êîììóíèêàöèÿëàð ìèíèñòðëèãè æºí¿íäº æîáîäî:
- 16-ïóíêòó ê¿÷¿í æîãîòòó äåï òààíûëñûí;
- 17-ïóíêòóíóí ýêèí÷è àáçàöû òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
"Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû ìèíèñòðäèí ñóíóøó æîê ìèíèñòðäèí îðóí áàñàðëàðûí áîøîòóóãà óêóêòóó. Ìèíèñòð æîê ó÷óðäà
àíûí ìèëäåòòåðèí àòêàðóó ìèíèñòðäèí îðóí áàñàðëàðûíûí áèðèíå æ¿êòºëºò.";
- 19-ïóíêòóíäàãû "ñòàòñ-êàò÷û," äåãåí ñºç àëûï ñàëûíñûí;
æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
Òðàíñïîðò æàíà êîììóíèêàöèÿëàð ìèíèñòðëèãèíèí áàøêàðóó ñõåìàñû óøóë
òîêòîìäóí òèðêåìåñèíå ûëàéûê ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí.
2. Áóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï æåòè ê¿í ºòêºíäºí êèéèí ê¿÷¿íº êèðåò.
Òºðàãà
Áèøêåê øààðû, 2021-æûëäûí 15-íîÿáðû, ¹255

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТОКТОМУ
"Ñàíàðèï Êûðãûçñòàí 2019-2023" ñàíàðèïòèê òðàíñôîðìàöèÿëîî êîíöåïöèÿñûí êèðãèç¿¿í¿ àêòèâäåøòèð¿¿ æàíà æàðàíäàðãà ìàìëåêåòòèê êûçìàòòàðäû êºðñºò¿¿äº èííîâàöèÿëûê ûêìàëàðäû êîëäîíóó, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 2020-æûëäûí 17-äåêàáðûíäàãû ¹64 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìàìëåêåòòèê áàøêàðóóñóíà ñàíàðèïòèê òåõíîëîãèÿëàðäû
êèðãèç¿¿í¿ àêòèâäåøòèð¿¿ áîþí÷à êå÷èêòèðèëãèñ ÷àðàëàð æºí¿íäº" Æàðëûãûí àòêàðóó ìàêñàòûíäà, "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13
æàíà 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:
1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2014-æûëäûí 3-èþíóíäàãû ¹303
"Ìàìëåêåòòèê îðãàíäàðû, àëàðäûí ò¿ç¿ìä¿ê áºë¿í¿øòºð¿ æàíà âåäîìñòâîëóê ìåêåìåëåðè òàðàáûíàí æåêå æàíà þðèäèêàëûê æàêòàðãà áåðèë¿¿÷¿ ìàìëåêåòòèê êûçìàò êºðñºò¿¿ëºðä¿í ñòàíäàðòòàðûí áåêèò¿¿ æºí¿íäº" òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:
Ìàìëåêåòòèê îðãàíäàðû, àëàðäûí ò¿ç¿ìä¿ê áºë¿í¿øòºð¿ æàíà âåäîìñòâîëóê ìåêåìåëåðè òàðàáûíàí æåêå æàíà þðèäèêàëûê æàêòàðãà áåðèë¿¿÷¿ ìàìëåêåòòèê êûçìàò êºðñºò¿¿ëºðä¿í ñòàíäàðòòàðûíäà:
"Êàòòîî, ìààëûìäàìà, ê¿áºë¿ê æàíà áàøêà äîêóìåíòòåðäè, îøîíäîé ýëå
àëàðäûí êº÷¿ðìºëºð¿í æàíà æóï íóñêàëàðûí áåð¿¿ òàðìàãûíäà" äåãåí III áºë¿ì¿í¿í 3-ãëàâàñûíäà:
- 7-ïóíêòóíóí áèðèí÷è àáçàöû "10 ì¿íºòêº ÷åéèí" äåãåí ñºçäºðäºí ìóðäà
"àâòîìàòòûê ò¿ðäº Ýëåêòðîíäóê êûçìàò êºðñºò¿¿ëºð ìàìëåêåòòèê ïîðòàëû
(portal.tunduk.kg) àðêûëóó" äåãåí ñºçäºð ìåíåí òîëóêòàëñûí;
- 8-ïóíêòóíóí áèðèí÷è àáçàöû "ÆÀÌÊíûí âåäîìñòâîëóê ìåêåìåëåðèíäå" äåãåí ñºçäºðäºí êèéèí ", îøîíäîé ýëå Ýëåêòðîíäóê êûçìàò êºðñºò¿¿ëºð
ìàìëåêåòòèê ïîðòàëûíäà (portal .tunduk.kg) æàíà ÆÀÌÊíûí ðàñìèé ñàéòûíäà
(www.gsin.gov.kg.)" äåãåí ñºçäºð ìåíåí òîëóêòàëñûí;
- 9-ïóíêòóíóí òºðò¿í÷¿ àáçàöû òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
"- Ýëåêòðîíäóê êûçìàò êºðñºò¿¿ëºð ìàìëåêåòòèê ïîðòàëûíäà (portal .tunduk.kg);";
- 13-ïóíêòóíóí ýêèí÷è àáçàöû òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
"Êûçìàò êºðñºò¿¿í¿í íàðêû òóóðàëóó ìààëûìàò ìåíåí Ýëåêòðîíäóê êûçìàò êºðñºò¿¿ëºð ìàìëåêåòòèê ïîðòàëûíäà (portal.tunduk.kg), ìààëûìàòòûê ñòåíääå æàíà ðàñìèé ñàéòòà (www.gsin.gov.kg.)" òààíûøóóãà áîëîò.";
- 15-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
"
Ýëåêòðîíäóê
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2019-æûëôîðìàòòà êûçìàò äûí 7-îêòÿáðûíäàãû ¹525 òîêòîìó ìåíåí áåêèòèëãåí Ýëåêòðîíäóê êûçìàò êºðñºò¿¿ëºð ìàìëåêåòòèê
êºðñºò¿¿
ïîðòàëûí ïàéäàëàíóó ýðåæåëåðèíå ûëàéûê êûçìàò êºðñºò¿¿ëºðä¿ àëóó ¿÷¿í ñóðàìäû (àðûçäû)
êàáûë àëóó áºë¿ã¿íäº êûçìàò êºðñºò¿¿ëºð Ýëåêòðîíäóê êûçìàò êºðñºò¿¿ëºð ìàìëåêåòòèê ïîðòàëû (portal.tunduk.kg) àðêûëóó ýëåêòðîíäóê ôîðìàòòà èøêå àøûðûëàò.
Ýñêåðò¿¿: êûçìàò êºðñºò¿¿ëºðä¿ àëóóãà ýëåêòðîíäóê
ºò¿íìºí¿ æèáåð¿¿ ¿÷¿í àðûç ýýñè Ýëåêòðîíäóê êûçìàò êºðñºò¿¿ëºð ìàìëåêåòòèê ïîðòàëûíäà (portal.
tunduk.kg) êàòòàëóóãà òèéèø.
Îíëàéí èíòåðàêòèâä¿¿ë¿ê ñòàäèÿñû - 3 (âåá-áàðàêòà ºò¿íìºí¿ ýëåêòðîíäóê ôîðìàäà òîëòóðóó æàíà
àíû ìàìëåêåòòèê îðãàí òàðàáûíàí êàðîîãî êàãàç
æ¿ç¿íäº ÷ûãàðáàñòàí êàáûë àëóó ôóíêöèÿëûê ì¿ìê¿í÷¿ë¿ã¿ áàð)

".
2. Áóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï îí áåø ê¿í ºòêºíäºí êèéèí ê¿÷¿íº êèðåò.
Òºðàãà
Áèøêåê øààðû, 2021-æûëäûí 23-íîÿáðû, ¹275

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТОКТОМУ
Êûðãûç
Ðåñïóáëèêàñûíûí
Ïðåçèäåíòèíèí
2021-æûëäûí 12-îêòÿáðûíäàãû ¹425 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí ò¿ç¿ì¿ æàíà êóðàìû æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí ò¿ç¿ì¿ æºí¿íäº" Æàðëûãûí èøêå àøûðóó ìàêñàòûíäà, "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº" Êûðãûç
Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13,
17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:
1. Òºìºíê¿ëºð áåêèòèëñèí:
1) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ôèíàíñû ìèíèñòðëèãè æºí¿íäº æîáî 1-òèðêåìåãå ûëàéûê;
2) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ôèíàíñû ìèíèñòðëèãèíèí áàøêàðóó ñõåìàñû 2-òèðêåìåãå ûëàéûê.
2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí 2021-æûëäûí 6-íîÿáðûíäàãû ¹242 "Êûðãûç
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí ò¿ç¿ì¿
æàíà êóðàìû áåêèòèëãåíäèãèíå áàéëàíûøòóó óþøòóðóó ÷àðàëàðû æºí¿íäº" òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:
4-ïóíêòóíäà:
- 16-ïóíêò÷àñûíäàãû "Ñàëûê êûçìàòû" äåãåí ñºçäºð "Ìàìëåêåòòèê ñàëûê êûçìàòû" äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;
- 17-ïóíêò÷àñûíäàãû "Áàæû êûçìàòû" äåãåí ñºçäºð "Ìàìëåêåòòèê áàæû êûçìàòû" äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;
- 18-ïóíêò÷àñûíäàãû "Ýêîíîìèêàíû ºí¿êò¿ð¿¿ ìàìëåêåòòèê ôîíäó" äåãåí ñºçäºð "Ôèíàíñû-êðåäèòòèê

ôîíä" äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí.
3. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ôèíàíñû ìèíèñòðëèãè:
1) âåäîìñòâîëóê áºë¿ìäºðä¿í æîáîëîðóíóí æàíà
áàøêàðóó ñõåìàëàðûíûí äîëáîîðëîðóí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí êàðîîñóíà
êèðãèçñèí;
2) áóë òîêòîìäîí êåëèï ÷ûãóó÷ó çàðûë ÷àðàëàðäû êºðñ¿í.
4. Òºìºíê¿ëºð ê¿÷¿í æîãîòòó äåï òààíûëñûí:
1) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2021-æûëäûí 10-ìàðòûíäàãû ¹85 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
Ýêîíîìèêà æàíà ôèíàíñû ìèíèñòðëèãèíèí ìàñåëåëåðè æºí¿íäº" òîêòîìó;
2) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí 2021-æûëäûí 28-èþëóíäàãû ¹90 "Êûðãûç
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýêîíîìèêà æàíà ôèíàíñû ìèíèñòðëèãèíèí èøèíèí ìàñåëåëåðè æºí¿íäº Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í àéðûì ÷å÷èìäåðèíå ºçãºðò¿¿ëºðä¿ êèðãèç¿¿ òóóðàëóó" òîêòîìóíóí 1-ïóíêòó.
5. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí Ïðåçèäåíòòèí æàíà Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí ÷å÷èìäåðèí àòêàðóóíó êîíòðîëäîî áàøêàðìàëûãûíà æ¿êòºëñ¿í.
6. Áóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï
ê¿÷¿íº êèðåò.
Òºðàãà
À.ÆÀÏÀÐÎÂ
Áèøêåê øààðû, 2021-æûëäûí 15-íîÿáðû, ¹253

À.ÆÀÏÀÐÎÂ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЄКМЄТЇНЇН
2014-ЖЫЛДЫН 3-ИЮНУНДАГЫ №303
"МАМЛЕКЕТТИК ОРГАНДАРЫ, АЛАРДЫН
ТЇЗЇМДЇК БЄЛЇНЇШТЄРЇ ЖАНА
ВЕДОМСТВОЛУК МЕКЕМЕЛЕРИ ТАРАБЫНАН ЖЕКЕ
ЖАНА ЮРИДИКАЛЫК ЖАКТАРГА БЕРИЛЇЇЧЇ
МАМЛЕКЕТТИК КЫЗМАТ КЄРСЄТЇЇЛЄРДЇН
СТАНДАРТТАРЫН БЕКИТЇЇ ЖЄНЇНДЄ" ТОКТОМУНА
ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ КИРГИЗЇЇ ТУУРАЛУУ
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ФИНАНСЫ
МИНИСТРЛИГИНИН МАСЕЛЕЛЕРИ ЖЄНЇНДЄ

À.ÆÀÏÀÐÎÂ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН
2021-ЖЫЛДЫН 25-ИЮНУНДАГЫ №44 "КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНЕ КАРАШТУУ АРХИТЕКТУРА, КУРУЛУШ
ЖАНА ТУРАК ЖАЙ-КОММУНАЛДЫК ЧАРБА МАМЛЕКЕТТИК АГЕНТТИГИ
ЖЄНЇНДЄ" ТОКТОМУНА ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ КИРГИЗЇЇ ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТОКТОМУ
Êûðãûç
Ðåñïóáëèêàñûíûí
Ïðåçèäåíòèíèí
2021-æûëäûí 12-îêòÿáðûíäàãû ¹425 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí ò¿ç¿ì¿ æàíà
êóðàìû æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí ò¿ç¿ì¿ æºí¿íäº" Æàðëûãûí èøêå àøûðóó ìàêñàòûíäà, "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13 æàíà
17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:
1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí 2021-æûëäûí 25-èþíóíäàãû ¹44 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíå êàðàøòóó
Àðõèòåêòóðà, êóðóëóø æàíà òóðàê æàé-êîììóíàëäûê
÷àðáà ìàìëåêåòòèê àãåíòòèãè æºí¿íäº" òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:
1) àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíå êàðàøòóó Àðõèòåêòóðà, êóðóëóø æàíà òóðàê æàé-êîììóíàëäûê ÷àðáà ìàìëåêåòòèê àãåíòòèãè æºí¿íäº æîáîäî:
- 15-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
"15. Ìàìêóðóëóøòà äèðåêòîðäóí áèðèí÷è îðóí áàñàðûíûí æàíà äèðåêòîðäóí îðóí áàñàðëàðûíûí êûçìàò îðóíäàðû êàðàëãàí.
Äèðåêòîðäóí îðóí áàñàðëàðû, àíûí è÷èíäå äèðåêòîðäóí áèðèí÷è îðóí áàñàðû äèðåêòîðäóí ñóíóøó
áîþí÷à Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû òàðàáûíàí êûçìàò îðäóíà äàéûíäàëàò, ò¿çäºí-ò¿ç äèðåêòîðãî áàø èåò æàíà àëàðãà æ¿êòºëãºí ìèëäåòòåðäèí ÷åãèíäå Ìàìêóðóëóøòóí
èøèí óþøòóðàò.
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû äèðåêòîðäóí ñóíóøó æîê äèðåêòîðäóí
áèðèí÷è îðóí áàñàðûí æàíà äèðåêòîðäóí îðóí áàñàðëàðûí áîøîòóóãà óêóêòóó.
Äèðåêòîð æîê ó÷óðäà àíûí ìèëäåòòåðèí àòêàðóó
àíûí áèðèí÷è îðóí áàñàðûíà æå îðóí áàñàðëàðûíûí áèðèíå æ¿êòºëºò.";
-16-ïóíêòóíäà:
¿÷¿í÷¿ àáçàöûíäàãû "ñòàòñ-êàò÷ûíûí æàíà Ìàìêóðóëóøòóí èø áàãûòû áîþí÷à äèðåêòîðäóí îðóí áàñàðëàðûíûí" äåãåí ñºçäºð "Ìàìêóðóëóøòóí èøèíèí áàãûòû áîþí÷à äèðåêòîðäóí îðóí áàñàðëàðûíûí, àíûí
è÷èíäå äèðåêòîðäóí áèðèí÷è îðóí áàñàðûíûí" äåãåí
ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;
àëòûí÷û àáçàöûíäàãû "ñòàòñ-êàò÷û ìåíåí äèðåê-

òîðäóí îðóí áàñàðëàðûíûí" äåãåí ñºçäºð "äèðåêòîðäóí îðóí áàñàðëàðûíûí, àíûí è÷èíäå äèðåêòîðäóí
áèðèí÷è îðóí áàñàðûíûí" äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;
îí ¿÷¿í÷¿ àáçàöû òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
"- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìûéçàìäàðûíäà êàðàëãàí òàðòèïòå áîðáîðäóê àïïàðàòòûí êûçìàòêåðëåðèí êûçìàò îðäóíà äàéûíäàéò æàíà êûçìàò îðäóíàí áîøîòîò, îøîíäîé ýëå ñûéëîî æàíà òàðòèïòèê
æîîïêåð÷èëèê ÷àðàëàðûí êîëäîíîò;";
òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû îí òºðò¿í÷¿ àáçàö ìåíåí
òîëóêòàëñûí:
"- áîðáîðäóê àïïàðàòòûí òåõíèêàëûê æàíà òåéëºº÷¿ ïåðñîíàëûíûí êûçìàòêåðëåðèí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ýìãåê ìûéçàìäàðûíà ûëàéûê êûçìàò îðäóíà äàéûíäàéò æàíà êûçìàò îðäóíàí áîøîòîò, îøîíäîé ýëå ñûéëîî æàíà òàðòèïòèê æîîïêåð÷èëèê ÷àðàëàðûí êîëäîíîò;";
- 17-ïóíêòóíäàãû "Ñòàòñ-êàò÷û æàíà äèðåêòîðäóí
îðóí áàñàðëàðû" äåãåí ñºçäºð "Äèðåêòîðäóí îðóí áàñàðëàðû, àíûí è÷èíäå äèðåêòîðäóí áèðèí÷è îðóí áàñàðû" äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;
- 18-ïóíêòóíäàãû "ñòàòñ-êàò÷û, äèðåêòîðäóí îðóí
áàñàðëàðû" äåãåí ñºçäºð "äèðåêòîðäóí îðóí áàñàðëàðû, àíûí è÷èíäå äèðåêòîðäóí áèðèí÷è îðóí áàñàðû" äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí.
2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíå êàðàøòóó Àðõèòåêòóðà, êóðóëóø æàíà òóðàê
æàé-êîììóíàëäûê ÷àðáà ìàìëåêåòòèê àãåíòòèãè áèð
àéëûê ìººíºòòº:
- óøóë òîêòîìäîí êåëèï ÷ûãóó÷ó ÷å÷èìäåðäèí äîëáîîðëîðóí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí êàðîîñóíà êèðãèçñèí;
- óøóë òîêòîìäîí êåëèï ÷ûãóó÷ó áàøêà ÷àðàëàðäû êºðñ¿í.
3. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí Ïðåçèäåíòòèí æàíà Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí ÷å÷èìäåðèí àòêàðóóíó êîíòðîëäîî áàøêàðìàëûãûíà æ¿êòºëñ¿í.
4. Áóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï
æåòè ê¿í ºòêºíäºí êèéèí ê¿÷¿íº êèðåò.
Òºðàãà
À.ÆÀÏÀÐÎÂ
Áèøêåê øààðû, 2021-æûëäûí 15-íîÿáðû, ¹256

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЄКМЄТЇНЇН 2000-ЖЫЛДЫН
8-МАЙЫНДАГЫ №256 "КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
ИЧКИ ИШТЕР МИНИСТРЛИГИНИН МИЛИЦИЯНЫН
ГЕНЕРАЛ-МАЙОРУ АЛИЕВ ЭРГЕШ АЛИЕВИЧ АТЫНДАГЫ
АКАДЕМИЯСЫ ЖЄНЇНДЄ ЖОБОНУ БЕКИТЇЇ ТУУРАЛУУ"
ТОКТОМУНА ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ КИРГИЗЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТОКТОМУ
Êàëêêà áèëèì áåð¿¿ êûçìàò êºðñºò¿¿ëºð¿í¿í æåòêèëèêò¿¿ë¿ã¿í æîãîðóëàòóó, îøîíäîé ýëå Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 2021-æûëäûí 5-ìàéûíäàãû
¹114 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè
æºí¿íäº" Æàðëûãûí èøêå àøûðóó ìàêñàòûíäà, "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13 æàíà 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:
1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2000-æûëäûí 8-ìàéûíäàãû ¹256 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
È÷êè èøòåð ìèíèñòðëèãèíèí ìèëèöèÿíûí ãåíåðàëìàéîðó Àëèåâ Ýðãåø Àëèåâè÷ àòûíäàãû Àêàäåìèÿñû æºí¿íäº Æîáîíó áåêèò¿¿ òóóðàëóó" òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:
àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Êûðãûç Ðåñïóá-

ëèêàñûíûí È÷êè èøòåð ìèíèñòðëèãèíèí ìèëèöèÿíûí
ãåíåðàë-ìàéîðó Àëèåâ Ýðãåø Àëèåâè÷ àòûíäàãû àêàäåìèÿñû æºí¿íäº Æîáîäî:
- 1.2-ïóíêòóíóí ñåãèçèí÷è àáçàöû òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
"- æîãîðêó êåñèïòèê áèëèì áåð¿¿í¿í áèëèì áåð¿¿
ïðîãðàììàëàðûíûí "Þðèñïðóäåíöèÿ" æàíà "Óêóê êîðãîî èøè" áàãûòòàðû áîþí÷à ìàãèñòðàíòòàðäû äàÿðäîî.";
- 1.5-ïóíêòóíóí áèðèí÷è àáçàöûíäàãû "Ïðåìüåð-ìèíèñòðè" äåãåí ñºç "Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû" äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí.
2. Áóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï
îí áåø ê¿í ºòêºíäºí êèéèí ê¿÷¿íº êèðåò.
Òºðàãà
À.ÆÀÏÀÐÎÂ
Áèøêåê øààðû, 2021-æûëäûí 18-íîÿáðû, ¹271

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити
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2021-жылдын 26-ноябры

Кєз караш

Жети єлчєп, бир кесели

СТАТС-СЕКРЕТАРЛАР
ИНСТИТУТУ ЄЗ МИЛДЕТИН
ТОЛУК АКТАЙ АЛБАДЫ

К

ыргыз Республикасы
єз алдынчалуу эгемен
мамлекет катарында
калыптана баштаган алгачкы
жылдарда мамлекеттик башкаруу, анын ичинде мамлекеттик кызмат тїзїмдєрїндє да
жаўы талаптарга ылайык єзгєрїїлєр, жаўылануулар орун
ала баштаган. Анткени, буга
чейинки мамлекеттик кызматтын совет мезгилиндеги
моделин кайра тїзїї, анын
уюштуруу-укуктук базасын
жана иштєє ыкмаларын реформалоо зарылчылыгы келип чыккан. Ошол себептїї
1996-жылы Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик
кызматтын негиздери жєнїндєгї Убактылуу жобо, ал
эми 1999-жылы “Мамлекеттик кызмат жєнїндєгї” Кыргыз Республикасынын мыйзамы кабыл алынган. Мамлекеттик кызматты уюштуруу маселелери Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясынын,
Єкмєттїн Аппаратынын кароосунда болгон, ошондой
эле министрликтер менен ведомстволордун жетекчилерине да жїктєлгєн. Мамлекеттик кызматты уюштуруунун
жана кадр тандоонун бирдиктїї системасынын жоктугунан
улам мындагы чечїїчї роль
биринчи жетекчилерге гана
таандык болгондугу мамлекеттик органдардын ишмердїїлїктєрїнє терс таасирин
тийгизип турган. Ошондуктан, жарандык коомдун жана эл аралык уюмдардын активдїї кємєк кєрсєтїїсї менен 2004-жылы єлкєдєгї кесипкєй мамлекеттик кызматты єнїктїрїїгє багытталган
“Мамлекеттик кызмат жєнїндє” мыйзамдын жаўы редакциясы кабыл алынган. Ушул
эле жылдын 18-сентябрында
КРнын Президентинин Жарлыгы менен мамлекеттик кызмат иштери боюнча ыйгарым
укуктуу орган – Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызмат иштери боюнча
Агенттиги тїзїлгєн. Ал аркылуу мамлекеттик кызмат
чєйрєсїндєгї мыйзамдарды
турмушка ашыруу, атап айтканда кесипкєй мамлекеттик кызматтын иш ыргагын
улантуучулугун, туруктуулугун, кєз карандысыздыгын
камсыз кылуу, мамлекеттик
кызматка кесипкєй кадрларды тартуу, мамлекеттик кызматчылардын єз милдеттерин
бир кыйла натыйжалуу жана
ак ниеттїїлїк менен аткаруулары жаатында стимулдарды тїзїї, мамлекеттик кызмат
чєйрєсїндє бирдиктїї мамлекеттик саясатты жїргїзїї
їчїн мамлекеттик кызматты

башкаруу боюнча институционалдык чараларды кїчєтїї максаты кєздєлгєн. Бул
багытта аталган Агенттикке
мамлекеттик органдар їчїн
милдеттїї болгон тийиштїї
ченемдик укуктук актыларды
жана бирдиктїї эрежелерди
иштеп чыгуу жана кабыл алуу,
ишке кабыл алууда ачыктыкты жана тунуктукту камсыз
кылуучу мамлекеттик кызматка конкурстук тандоо системасын киргизїї, кадрлардын улуттук резервин тїзїї,
мамлекеттик кызматчыларды даярдоо, кесипкєйлїктєрїн жогорулатуу маселелерин
координациялоо милдеттери
жїктєлгєн. Ал эми 2009-жылы аталган Агентство Кыргыз
Республикасынын мамлекеттик кадр кызматы болуп кайра єзгєртїлгєн.
Ошентип, жогорудагы мыйзамдын негизинде 2004-жылы
статс-секретарлар институту
киргизилип, ошондон бери иш
жїргїзїп келди. Эмне їчїн
бул институт зарыл болгон?
Себеби, мамлекеттик органдарда ар тїрдїї кадр саясаттары жїргїзїлїп, алардын биринчи жетекчилери алмашкан
сайын аларда эмгектенишкен
кызматкерлер кезектеги бошотуулардын толкуну башталат деп кїтїї абалында болушуп, иштин жїрїшї жана сапаты солгундап турган. Анїстїнє жаўы жетекчилер кадр
саясатын єз билгендериндей
єз алдынча жїргїзїї менен єз
командасын тїзїї максатында билимине, тажрыйбасына, кесипкєйлїгїнє карабастан эле сырттан жана таанышбилиштик аркылуу ал тармак
менен тааныштыгы жок болгон ар тїрдїї адамдарды кызматка дайындай бериши кєнїмїш адатка айланып кеткен. Мына ушундай кадр тандоодогу баш аламандыктарга жол бербєє жана аппараттардын, кадрлардын туруктуу иштєєсїн камсыз кылуу
багытында статс-секретарлар
институту киргизилип, аларга мамлекеттик кызмат чєйрєсїндєгї бирдиктїї мамлекеттик саясатын алып жїрїїчїлєрї катары чоў милдеттер тагылган эле. Статссекретарлардын кадр саясатын жїргїзїїдєгї укуктары
кеўири болгон: мамлекеттик
кызматка кесипкєй иш билги
кадрларды тартуу, персоналдын єсїїсї-такшалуусу, анын
ичинде мамкызматкерлердин
квалификациясын жогорулатуу їчїн жоопкерчиликти
моюнга алуу, иштин натыйжалуулугуна баа берїї, маморгандын жетекчисине персоналды материалдык жана материалдык эмес жактан колдоо

жєнїндє сунуш киргизїї, каржы менеджментинин їстїндє
алектенїї вазийпаларын аткаруусу талап кылынган.
Статс-секретарлар институту 17 жылдан бери єздєрїнїн алдыларына коюлган
ушул маанилїї милдеттерин
аткаруунун єтєєсїнє чындап
чыга алыштыбы деген адилеттїї суроо туулбай койбойт. Сєздїн ачыгын айтканда, алар їмїттї актай алышкан жок. Мыйзамда каралган
жана аларга берилген укук,
милдеттерин толук кєлємїндє пайдалана алышпай, маморгандардын жетекчилеринин башка орун басарларынан
эч деле айырмаланышпай, аты
бар болгону менен затына тєп
келбей келишти. Себеби, єздєрї иштеген маморгандагы
кадр саясатынын так сакталышына жана улантылышына эч
бир таасир кыла, кадрлардын
тез-тез алмашуусун токтото
алышпады. Жетекчи эмне десе
ошого макул болушуп, тыў, кесипкєй кадрларды ар тараптан
коргоп-жактап калууга кїчтєрї келбей, жетекчилердин жетегинен жана айтканынан чыга
алышкан жок. Єз алдыларынча
иш жїргїзїї, жетекчинин туура эмес кадр саясатына каршы
туруу, персоналдын таламын
талашуу жакшы идея боюнча
гана кала берди. Коомчулукта да бул институттун ишине
ичи чыкпады.
Мына ушул жагдайлардын баарын кылдат изилдепталдап чыккан соў статссекретарлар институту мамлекеттик жарандык кызмат жана
муниципалдык кызмат чєйрєсїндєгї мамлекеттик башкарууда єзїнїн иш маўызын
актай жана натыйжалуулугун
кєрсєтє албады деген тыянак
чыгарылды. Эми “Мамлекеттик жарандык кызмат жана
муниципалдык кызмат жєнїндєгї” Кыргыз Республикасынын жаўы мыйзамынын талаптарына ылайык 30 мамлекеттик органдарда иш жїргїзїп келген статс-секретарлар
институту жоюлууга тийиш.
Алардын буга чейин аткарып
келген иш-милдеттерин мамлекеттик органдардын жана
жергиликтїї єз алдынча башкаруу органдарынын жетекчилеринин орун басарларынын бири аткарып калат. Бул
мыйзамдык талапты биринчилерден болуп Саламаттык сактоо министрлиги иш
жїзїнє ашырып, 5-ноябрда
ушул министрликтин мурдагы статс-секретары Жапаркул Ташиевди министрдин орун басары кылып дайындоо жєнїндє буйругун
чыгарды жана ал жаўы кызматтык милдетин аткарууга
киришти. Ал эми “Мамлекеттик жарандык кызмат
жана муниципалдык кызмат жєнїндє” мыйзам кїчїнє киргендигине байланыштуу Министрлер Кабинетинин Тєрагасы Акылбек
Жапаров 12-ноябрда мамлекеттик тїзїмдєрдїн 13 статссекретарын ээлеген кызматтарынан бошотуу тууралуу
буйрукка кол койду. Бирок,
алардын андан аркы кызмат
орундары боюнча маалыматтар айтыла да, жазыла да элек.
Таалайбек ТЕМИРОВ

УУРУСУ КЇЧТЇЇ “ЦЕНТЕРРА”
ЭЭСИН ДООГО ЖЫГА АЛАБЫ?
“Кумтєр” кенинин айланасындагы маселеге коомчулук абдан кунт коюу менен
кєз салып турат. Анткени, Кыргыз Республикасынын экономикалык абалы
“Кумтєргє” тыгыз байланышкан. Жакында Министрлер Кабинетинин Тєрагасы Акылбек Жапаров “Кумтєр” кенинин айланасындагы акыркы окуялардын
єнїгїїсїнє байланыштуу чет єлкєдєгї
биржалык соода жыйынтыкталган соў,
“Центерра Голд Инк” компаниясы аларга мындан ары кыргыз элинин улуттук
мурасы – “Кумтєр” кени таандык эместигин тааныгандыгы тууралуу чечим кабыл алгандыгын, “Центерра Голд” єзїнїн баланстык наркынан 926 миллион
долларды эсептен чыгарууга жана “Кумтєр” кенине контролду жоготуу фактысын билдирїїгє аргасыз болгондугун
билдирди. Анын айтымында, аталган
чечим Онтарио (Канада) провинциясынын баалуу кагаздар боюнча Комиссиясынын талабына ылайык “Центерра Голд Инк” компаниясы тарабынан кабыл алынган. “Кыргыз Єкмєтї алгачкы
кїндєн тартып эле “Центерра Голд Инк”
компаниясынын менеджментин биздин
єлкєнїн жаратылышына жана экономикасына кєлємдїї зыян келтиргендигин
таанууга чакырып келген. Биз эл аралык коомчулук жакын арада инвесторлордун кызыкчылыгын чектєє тууралуу кеп жїрбєгєндїгїнє кїбє болот деп
эсептейбиз. Министрлер Кабинети мыйзам їстємдїгїн жана Кыргыз Республикасынын жалпы элинин улуттук кызыкчылыгын активдїї жактоону улантат”,
- деди Акылбек Жапаров.
Азыркы бийликке чейинки бийик
рангдагы “кєсєм тєбєлдєрдїн” кєпчїлїгї элдин эмес, “Центерра Голддун”
кызыкчылыгы їчїн иштешип келгендиги (єз чєнтєктєрїн ойлогону) белгилїї. Кєбї бїгїнкї кїндє тїрмєдє олтурат, айрымдары чет єлкєлєрдє качып
жїрїшєт. Албетте, Министрлер Кабинетинин Тєрагасынын мындай акыйкат
билдирїїсї “Центерра Голд Инк” компаниясына жакмак эмес. Кєп єтпєй эле
алар дагы Акылбек Жапровдун “Кумтєр”
алтын кенине байланыштуу айткандары
боюнча билдирїї таратты.
Анда канадалык компания алтын кенине байланыштуу Кыргыз Єкмєтїн
жоопкерчиликке тартуу боюнча бардык мыйзамдуу аракеттерин кєрїїнї
улантыша берээри жазылган. “Биз буга чейинки чыгарган маалыматта ачык
белгилегендей, кенди иштеткен “Кумтєр Голд Инк” мындан ары да толугу менен “Центерра Голд Инк” компаниясына
таандык туунду ишкана болуп саналат
жана биз “Кумтєр” алтын кенин мыйзамсыз басып алгандыгы їчїн Кыргыз
Єкмєтїн жоопкерчиликке тартуу боюнча бардык мыйзамдуу аракеттерди жасоону улантабыз. Биздин билдирїїбїздє
жаўы эч нерсе жок. Болгону 2021-жылдын 10-августунда кендеги биздин балансыбыздагы бизнес-операциянын
токтогондугун билдирген кулактандырууну гана чагылдырдык”, - деп айтылат алардын маалыматында. Бул маселе
коомчулуктун кєўїл борборунда тургандыктан, бир кыйла талкуу болду. Элдин

кєпчїлїгї мында Кыргыз Республикасынын Президентинин, Министрлер Кабинетинин жїргїзїп жаткан саясатын
колдоду.
Бул багытта КРнын тоо-кенчилери
жана геологдору Ассоциациясынын президенти Дїйшєнбек Камчыбеков мындай дейт: “Негизи “Кумтєр” маселеси
абдан оор жана узакка созула турган эл
аралык соттук териштирїї болушу мїмкїн. “Центерра Голд Инк” компаниясы
ушул убакка чейинки кыска мезгилдеги тарткан чыгымын 926 миллион долларга (дээрлик 1 миллиард) баалап олтурат. Аларга убакыттын єтє бериши
пайдалуу болушу мїмкїн. Кыргыз Республикасы тараптан коюлуп жаткан 4
миллиард доллардан ашык доонун суммасына жеткирїїнї кєздєп жатышабы
деген ой келет. Анан “доолор жанышып
кетти” десе кандай болот? Ошондуктан, бийлик тарап канадалык компания
менен так аргументтерди, фактыларды ортого коюп, конкреттїї сїйлєшїї
жїргїзсє болор беле деген ойдомун.
Бул бир жагы, экинчи жагы Бириккен
Улуттар Уюмунун ушундай талаш маселеге карата чыгарган Резолюциясына негиздеп, мамлекет “Кумтєр” алтын
кенин улутташтырса болмок. Бирок,
анда да єтє так, аргументтїї, далилдїї документтер менен чыгыш керек.
Мисалы, 2009-жылы Жогорку Кеўеш
кабыл алган келишимди азыркы парламент жокко чыгаруусу зарыл. Аны
ошол кездеги Конституциялык сот бекемдеп берген. Мына ушул документти азыркы Конституциялык палата да
жокко чыгарыш керек. Ошондой эле
2019-жылы Кыргыз Єкмєтї кабыл алган токтомду Министрлер Кабинети жараксыз деп таап, ушул жана башка кєптєгєн документтердин, экологияга орду
толгус зыян келтирилгени боюнча так
фактылардын негизинде гана улутташтырылат. Ал їчїн “Кумтєрдєй” болуп
талаш жараткан кендерин улутташтырып, утуп чыккан чет єлкєлєрдїн тажрыйбасын тереў изилдеш керек. Мында
кыргыз элинин “Жети єлчєп, бир кес” –
деген макалын эске алган оў”.
“Кумтєр” алтын кениндеги коррупция боюнча далилдїї фактылар менен
китеп жазган Экономика илимдеринин
доктору, белгилїї журналист, дипломат Кубан Мамбеталиев да улутташтырууга каршы пикирин билдирди. Анын
айтымына караганда, канадалык компания “ушуну гана кїтїп олтурушат” жана
алар “мыйзамсыз тартып алды” деп нагыз доо коюшу мїмкїн. Кубан Мамбеталиевдин ою боюнча Кыргыз Республикасы “Центерра Голд Инкке” экологиялык
жактан оор зыян келтирди деген доону
коюп, соттошо бериши керек. Мындан
биздин мамлекет сєзсїз утуп чыгат деп
эсептейт. Анткени, эл аралык соттор єз
кадыр баркын кетирїїнї каалашпайт.
“Дїйнє жїзїндє экологияга зыян келтирген компаниялар эл аралык соттордо
эч качан уткан эмес. Чындык биз тарапта, утуп чыгаарыбызга ишенем”, - дейт
Кубан Мамбеталиев.
Азизбек ЧАМАШЕВ

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити

8

2021-жылдын 26-ноябры

Маданияттын кїўгєй-тескейи
Маданият, маалымат, спорт жана жаштар
саясаты министри Азамат ЖАМАНКУЛОВ:

“АДАМДАР ТУУ ТУТКАН
ИДЕАЛДАРГА УМТУЛАЛЫ”
Маданий ишмерлер, коомчулук Азамат Жаманкуловдун кайрадан
Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри
болуп келишин эў туура чечим катары кабыл алышып,
кубатташууда. Анткени, ал башта иштеген жылдарда маданият
тармагы кадимкидей жанданып, жаўылануунун, жаўыруунун
желаргысы жїрє баштаган. Министр мырза бул жолу ишин
эмнеден баштады? Маданияттын бїгїнкї абалы жана эртеўки
келечеги, министрликке кошулган тармактардын ал-абалы
тууралуу Азамат Жаманкулов менен кеўири маек курдук.
- “Жаш келсе ишке” дегендей сиз мурда иштеген жылдары маданият министрлигинде
жандануунун, алга жылуунун
жакшы бир желаргысы жїргєндєй болду эле. Азыр эми ишти
эмнеден баштаганы турасыз?
Жаўы бир идея, дем, максат менен келсеўиз керек?
- Азыр биздин тармакта биринчи эле жасай турган жумушубуз
бул инфраструктуралык жаўылануулар. Маданият їйлєрї, музейлер, театрлардын жана спорт аянтчалардын абалы аябай начар деўгээлде. Бирок, спорт тармагында
бир аз єзгєрїїлєр бар. Айрым ишкерлер, меценанттардын жардамы
менен жер-жерлерде футбол, кїрєш, баскетбол аянтчалары курулуп жатат. Бирок, маданият тармагында мындай колдоолор жокко эсе. Коомчулук спортко єзгєчє
кєўїл бурат экен. Ал тармактагы
жетишкендиктер, жеўиштер элдин
калыў катмарын кучагына алып,
алардын кызыгуусун арттырып
турат. Маданиятта, мисалы, бий,
театр, музыка жаатында чоў ийгиликтер жаралса, алар коомчулук тарабынан спортту колдогондой колдоого алынып, талкуулана
элек. Инвесторлор да маданиятка
каражат салганга кызыга беришпейт. Ошондуктан маданияттын
инфраструктурасын оўдош їчїн
єкмєт каражат бєлїп, театрларды, маданият їйлєрдї, музейлерди,
китепканаларды оўдошубуз керек.
Экинчи маселе имараттарды оўдогондон кийин ичиндеги жашоо
ыргагын єзгєртїї, мындайча айтканда замандын талабына жараша
чыныгы чыгармачыл абалды, чєйрєнї тїзїї. Канча адам ошол маданий жайга келип, эмне иш менен
алек болууда? Акыркы отуз жылдын ичинде кандай чыгармалар
жаралды? Жаўы Айтматовдор, Токомбаевдер, Абдраевдер, Айдаралиевдер, Бїбїсара Бейшеналиевалар, Чолпонбек Базарбаевдер чыктыбы? Менимче, маданиятта кєзгє кєрїнгєн инсандарды бир колдун манжасы менен санап берсе
болот. Дегеле чыгармачыл адамга

дем, стимул болмоюнча бир нерсени жазышы, жаратышы кыйын. Ал
жакшы чыгарма жаратышы їчїн
мамлекет тарабынан колдоо, тапшырма да болушу керек деп ойлойм. Чыгармачыл адамдардын
оюн ишке ашырганга биз жардам
берип турган учурда гана маданиятта єсїї, єзгєрїї болот. Адабиятта, кинодо, музыкада, скульптурада жасалган, жазылган мыкты
эмгектерди, чыгармаларды коомчулук спортту талкуулагандай кызуу талкууга алып, талдап, колдоп
сїрєп турган учурлар келерине мен
ишенем. Азыр ушул эки багытты
тандап алдык. Мисалы, бир музей
бир айылдын ичиндеги жашоону
єзгєртїп коюшу мїмкїн. Ар кандай акцияларды, иш-чараларды,
кызыктуу кєргєзмєлєрдї жасап,
поэзия кечесин уюштуруп, кичинекей театрлаштырылган оюндарды койсо жаштар єздєрї эле тартылып келет. Анан биз музейбиз
деп тарыхый эстеликтерди сактап отура берсе ал жерге адам кєп
барбайт. Азыр ХХI кылым, кыймыл, иш-аракет керек. Жаштарды
кошо кызыктырып, активдїї, дени сак жашоо образына тарталы.
Аксакалдар менен жаш муундардын ортосунда жандуу, адамгерчиликтїї мамилени, байланышты
калыптандырып, ошол имараттардын ичин чыныгы чыгармачыл атмосферага толтуруу зарыл.
- Маданият министрлигине учурда спорт жана жаштар
саясаты тармагы да кошулду.
Айрыкча балбан кыздарыбыз
Жапонияда єткєн олимпиадада жана Ослодо єткєн кїрєш
боюнча дїйнєлїк чемпионатта алтын медалдарды утушуп,
кыргыз спортунун єзїнчє бир
алтын доорун жаратты. Жаштар арасында аларды туурап
спортко кызыккан єзїнчє бир
муунду тарбиялап єстїрїїдє
аларга заманбап спорттук аянтчаларды куруп, шарттарды тїзїп берїї зарылдыгы келип
чыкты кєрїнєт.
- Бул тармактарда абдан чоў
мїмкїнчїлїгїбїз бар. Спорттун

кээ бир тїрї боюнча кїчтїї мектептер иштеп жатат. Ага мисал
катары кїрєш боюнча кыздардын мектебин айтсак болот. Кыздардын кїрєшї дїйнєлїк аренада
єзїн кєрсєтїп, мыкты экенин далилдеди. Мамлекет отуз жылдан
бери балбан кыздар їчїн керектїї
шарт деле тїзїп бере албаптыр, керек болсо машыга турган спорттук
аянтчасы деле жок экен. Президент
Садыр Нургожоевичтин жардамы
менен спорттук аянтчанын курулушу башталды. Кыздарыбыз эч
кандай шарты жок эле дїйнєлїк
аренаны багындырып жатат. Бул
баягы суусуз эрме чєлдє єскєн чєп
сыяктуу. Бирок, мамлекет тараптан да тиешелїї колдоо сєзсїз болуш керек. Аларга дем, кїч берип,
квартира маселесин чечип, стипендиясын карап, мамлекеттин желегин желбирете тургандай шарттарды тїзїп беришибиз зарыл. Бул
иштердин баарын биз бир ыргакта, системалуу тїрдє алып баралы
деп жатабыз. Албетте, ал иштердин баары каражатка байланышкан. Мен жогоруда айткандай акча каражаты маданиятка, спортко
жакшы эле бєлїнгєнї жатат. Тарыхты балбан кыздарыбыз жаратты, эми спорттун башка тїрлєрї
боюнча да аракеттерди жасашыбыз керек.
- Азамат Капарович, айыл жериндеги маданият їйлєрїнїн,
китепканалардын абалы тууралуу айтсаўыз? Алардын ремонту, иштеген кызматкерлердин айлык маянасы кандай чечилип жатат?
- Айыл жериндеги маданият,
маданият їйлєрї ошол айылдын
элинен, айыл єкмєтїнїн башчысынан кєз каранды. Айрым активдїї айыл єкмєт башчылары, маданият їйїнїн жетекчилери маданият їйїн эле эмес, кала берсе
кєчєлєрдї оўдоп, жарыктандырып, баарын жаркыратып коюшкан. Ошол эле учурда айлыктын
аз экенин шылтоо кылып, эч жумуш жасабаган жетекчилер да бар.
Ошолордун баарын бир калыпка
салып, тартипке келтирели деп
жатабыз. Алардын иштєє ыкмасын єзгєртїш керек. Китепканалардын ичинде интернет, ошондой
эле ыр, бий, музыка, кала берсе роботторду чогултканга мїмкїн болуучу жагдай-шарттарды тїзїї зарыл. Азыр айыл жериндеги балдар келечекте ишкер болобуз деп,
бизнеске ыктап жатат. Китепканалардын ичинде жаштар їчїн бирибири менен ишкердик боюнча пикир алыша турган аянтчаларды тїзїп берели. Жаштар кантип бизнес жасоо боюнча ойлорун ортого салсын, балким айрым таланттуу, идиректїї балдар айыл чарбасында керектелїїчї жаўы шаймандарды, жаўы тракторлорду ойлоп табар.
- Бишкек шаарынын тарыхый аймагында жайгашкан архитектуралык, монументалдык
искусство имараттарын калыбына келтирїї, аларды оўдоп
тїзєє иштери кандай жїрїїдє?
- Министрлер Кабинетинин Тєрагасы Акылбек Їсєнбековичтин демилгеси менен Ак Їйдїн
бир чакырым тегерек четиндеги
жайгашкан ар кандай кафе, ресторандардан, соода тїйїндєрдєн,
ашыкча курулуштардан арылталы
деп, атайын кыдырып кєрїп чыктык. Єзїн-єзї сыйлаган мамлекетте мындай болбойт. Жерге тєшєлгєн таман таштардын (брусчатка) , тарыхый эстеликтердин,

имараттардын абалы канааттандырбайт. Аларды кечкисин жарыктандыруу, кєрктєндїрїї, жашылдандыруу абдан начар абалда дебесем да, биз ойлогондой деўгээлде
эмес. Ошондой эле совет доорунда
курулган эстеликтерди да сактап,
алардын баалуулугун барктап турушубуз кажет. Шаардын мэри менен Єкмєт їйдїн айлана-тегерегин
заманбап талаптарга жооп бере
тургандай оўдоп-тїзєйлї деп сїйлєштїк. Кєп имараттар тарыхый
имараттар. Алар бизге тиешелїї
болгондуктан, архитектуралык єзгєчєлїгїн сактап, алгачкы салынган убактагы єў-алетине кантип
келтириш керек деген маселени
да карап жатабыз. Адегенде долбоорду тїзїп коомчулуктун сынына коёбуз. Андан кийин реконструкция жумуштарын баштайбыз.
- Министрликтеги жаштар
саясатынын негизги багыттары кайсылар?
- Учурда єлкєдє бир миллиондон
ашуун жаштар бар. Алардын дїйнєгє болгон кызыгуусу, келечеги,
билими, ардак туткан баалуулуктары биздин ишибизге жараша болот. Жаштарды спортко тартышыбыз керек. Бїгїнкї кїндє биздин
элдин 13 пайызы дене-тарбиялык
кєнїгїїлєрдї жасайт экен. Єнїккєн мамлекеттерде бул 26-27, кээ
бир єлкєлєрдє 50-60 пайызды тїзєт. Эгер элдин 60-70 пайызы єз
ден соолугун карап, дени сак жашоо образы менен жашаса миллирддаган акчаны саламаттыкты сактоого коротуп убара болбойт элек. Бишкекти караўызчы,
дарыканалар тим эле жайнап кетти. Кандай илдет болбосун ар бирибиздин дене тарбия, спорт менен алдын-алууга мїмкїнчїлїгїбїз бар. Жаштардын ден соолугун
чыўдап, ал эми ички дїйнєсїн руханий баалуулуктар менен байытып, аларга жол кєрсєтїї аракетиндебиз.
- Азамат Капарович, быйылкы кїз мааракелерге бай болду окшойт. Кєрїнїктїї мамлекеттик жана коомдук ишмерлердин юбилейлери жогорку деўгээлде белгиленди. Бул
иш-чаралардын алкагында дагы кандай жумуштарды жасоо
керектиги билинди?
- Бїгїнкї кїндє коомдо адамдар туу туткан идеалдар жок болуп бара жаткандай. Балким, Батыштын, Чыгыштын баатырлары
биздин адамдарга їлгї болуп жаткан чыгар. Эгер алар жакшы таасирин, пайдасын тийгизип жатса
биз ага каршы эмеспиз. Мисалы,
кээ бир адамдар їчїн Билл Гейтс,
айрымдарга Илон Маск, мамлекеттик кызматтарга иштегендерге Ли Куан Ю їлгї болушу мїмкїн. Бирок, ошондой їлгї боло
турган инсандар кыргыздардын
арасында да бар. Кыргыздын жанынан, кыртышынан чыккан улуу

адамдарыбыз жетиштїї. Ошондой
адамдарыбыздын бири белгилїї
мамлекеттик ишмер, жакында эле
110 жылдыгын белгилеген Исхак
Раззаков. Быйыл 21-декабрда юбилейин белгилегени жаткан дагы
бир саясий ишмерибиз Жусуп Абдырахманов. Бул адамдардын баскан жолдору мамлекетке кызмат
кылам деген адамдар їчїн чоў єрнєк. Алар эмгектин, тазалыктын,
мекенге ак кызмат кылуунун, намыстын їлгїсї. Ошол аталарыбыздын баскан жолун, ишин, жїрїштурушун, адамдарга жасаган мамилесин азыркы жаштарга, коомго
їлгї катары кєрсєтїшїбїз керек.
Алардын китептерин окуп, эскерїї кечелерин бат-бат єткєрїп,
ємїр баянын мектептерде окутуп, класстык сааттарды уюштуру, улуу муундагы аксакалдарыбыз да єз таасирлерин, ал адамдар жєнїндє кєргєн, билгендерин
байма-бай айтып турса эле жаштарыбыз ошол адамдарга карап
тїзєлєт эле. Жалгыз эле мамлекеттик жетекчилердин эмес, биздин улуу акын-жазуучулардын,
артисттердин, сїрєтчїлєрдїн, айкелчилердин, кино ишмерлердин
ємїр баянын, чыгармачылыгын
да азыркы заманбап каражаттар
менен элге жеткирїїнї колго алышыбыз керек.
- Облустук басма сєз каражаттарынын, айрыкча телевидениелердин кєйгєйї Президенттин жакында єткєн
маалымат жыйынында да
козголду. Алардын имараты,
материалдык-техникалык базасы сыяктуу маселелерди чечїїнїн кандай жолдору бар?
- Эки жыл мурда облустук медиаборборлордо чоў реформа жїргєн. Гезиттерди телеканалдар менен бириктирип медиаборбор тїзїлгєн. Кыскартуудан їнємдєлгєн акчаны медиаборлорго жумшап, облустук телевидениенин, гезиттердин деўгээлин кєтєрєлї деген жакшы ниетте жасалган болчу.
Бирок, реформа иш жїзїндє аткарылбай калды. Медиаборборлор
ачылган менен аларга убада кылган техника, каражаттар берилген
жок. Ага пандемия да себеп болду
окшойт. Ошол маалымат жыйындан кийин Президент облустук гезиттердин башкы редакторлорун
кабыл алып, сїйлєштї. Медиаборбордон гезиттер бєлїнїп чыга турган болду. Телевидениенин техникалык каражатын, имаратын, айлык акысын толук камсыздагыла
деп бизге тапшырма берди. Азыр
Єкмєт менен сїйлєшїп ошол маселени чечип жатабыз. XXI кылым маалыматтын кылымы. Маалыматты элге жеткирип жаткан
басма сєз каражаттарын, телевидениени биз колдоого алышыбыз
керек.
Ємїрбек ТИЛЛЕБАЕВ
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Талбаган эмгек ийгиликке эгедер
Кант шаарынын мэри Улан МАЙЛИБАШЕВ:

“БЮДЖЕТТИН КИРЕШЕ БЄЛЇГЇН ТОЛТУРУУ
БОЮНЧА ПЛАНДЫ АШЫРА АТКАРДЫК”
Кант шаарынын негизделгендигине токсон
жылга чукулдап калды. Ал эми кант
заводдун урматына аталган калктуу
пункттун шаар статусун алгандыгына
быйыл 36 жыл толду. Аталган шаар ЫсыкАта районунун административдик борбору
деп эсептелет. Бул шаарда Кант цементшифер заводу, “Абдыш-Ата” футбол клубу,
“Кант сїт” ишканасы жана россиялык
авиабаза жайгашкандыгы менен белгилїї.
Єлкє борбору Бишкектен болгону 45
чакырым алыстыкта орун алган. Бул чакан
калаада учурда ар улуттун єкїлдєрїнєн
турган 22 миўге чукул калк байырлайт.
Бїгїн биз келечектїї шаардын мэри
Майлибашев Улан Бекболотовичти кепке
тарттык.
- Улан Бекболотович, “жєжєнї кїздє сана” демекчи, їстїбїздєгї жылдын тогуз айында Кант шаарынын социалдыкэкономикалык єнїгїїсї боюнча кандай маалыматтарды айта аласыз?
- Кант шаарында тогуз айда аткарылган иштерибиз жана жетишилген ийгиликтерибизди айтып берсем болот. Бул мезгилде шаардык
бюджеттин киреше бєлїгїн толтурууну биз 135,9 пайызга аткара алдык. Тактап айтканда, пландагы 83
млн 175,3 миў сомдун ордуна 113
млн 007,3 миў сом киреше топтолду.
Аталган аралыкта киреше салыгын
жыйноо – 128 пайызга, ыктыярдуу
патент боюнча салык – 116,7 пайыз,
милдеттїї патент боюнча – 156,9
пайыз, жер салыгын жыйноо – 155,4
пайызга аткарылды.
- Чыгашаўар деле аз болбосо
керек?
- Шаардык бюджеттин чыгаша
бєлїгї тогуз айда 124 млн 742 миў
142 сомду тїздї. Бул чыгымдардын
негизги бєлїгї эмгек акы, Социалдык фондго кеткен тєлємдєр. Ошондой эле шаардын балансындагы мекемелердин коммуналдык кызматтарын жабуу сыяктуу корголгон беренелерди каржылоого жумшалды.
- Салыктар ишкерлердин эсебинен жыйналат эмеспи. Ушул
багытта да маалыматтарга токтоло кетсеўиз?
- Шаарыбызда 223 юридикалык жак катталган, алардын 14ї
– негизги єнєр жай ишканалары,
168и – чакан жана орто бизнестин
субъектилери болуп эсептелинет.
Ошондой эле 461 жеке ишкер ишмердик жїргїзєт. Чакан жана орто
бизнеске колдоо катары убактылуу
пайдалануу їчїн аукциондор аркылуу 549 894 сомго 70 жер тилкеси ишкерлерге берилди. Тогуз айда 390 560
сомго 7 жер тилкеси сатылды. Ал
эми ижара акылардан шаардык бюджет 1 388 497 сомго толукталды.
- Шаарга инвестиция тартуу
аракеттери колго алынып жатабы?
- Биздин негизги инвестиция салуучуларыбыз – жеке ишкерлер.
Алардын аракети менен тогуз айда
кызмат кєрсєтїїлєрдї єнїктїрїїгє
жана жаўы жумушчу орундарын тїзїїгє багытталган бир катар инвестициялык долбоорлор ишке ашырылды. Айта кетсем, жеке ишкер
Э.Тентишев єз каражатынын эсебинен 23580,0 миў сомго тєрт кабаттуу жатакананын имаратын курууда. Жеке ишкер Э.Ж.Шеримбаев
тарабынан шаардын Ленин кєчєсїндє 650 миў сомго дїкєн тургузулса, дагы бир жеке ишкер А.В.Кириш
ушул эле кєчєдє наркы 6739,0 миў
сомдук эки кабаттуу соода борборун куруп жатат.
2015-жылдан бери шаарыбызда
Швейцариянын єкмєтї менен Европалык єнїктїрїї жана реконструкциялоо банкынын (ЕБР) 5,1
миллион евро каражатына “Кант

шаарын таза суу менен камсыздоо
жана канализацияны реабилитациялоо” долбоорун ишке ашыруу
натыйжалуу улантылууда. Отчёттук мезгилде долбоордун 4222,35
миў евросу єздєштїрїлдї.
- Учурда жалпы єлкєбїз боюнча электр кубаты менен камсыздоодо олуттуу кєйгєйлєр
жаралып жаткандыгы баарыбызга маалым. Кант шаарынын
жашоочуларын жана ишканамекемелерин электр жарыгы
менен їзгїлтїксїз камсыздоо
боюнча кандай аракеттер кєрїлїп жатат?
- Биз тїзїлгєн жагдайды жакшы тїшїнєбїз. Ошондуктан, Кант
РЭСи тарабынан быйыл жалпы аралыгы 62,456 чакырымды тїзгєн 10
кВт чыўалуудагы электр линия, 04
кВт чыўалуудагы 68,99 чакырымдык линия, 97 даана кємєкчї чордон
тейленип, 10 кВт чыўалуудагы 3,087
чакырымдык линия, 8 даана кємєкчї
чордон оўдоодон єткєрїлдї.
Авариялык кырдаалдарга жол
бербєє максатында 10 кВт чыўалуудагы 1,54 чакырымдык линияны бойлото єскєн бак-дарактар буталып, кыркылды. Бир сєз менен
айтканда электр жарыгын себепсиз
єчїрїїлєргє жол бербєє аракетин
кєрїп жатабыз.
- Декабрга жетпей кылычын
алып кыш келип, жарандарыбызга кєйгєй жаратууда. Кант
шаарынын жашоочулары жылытуу сезонуна канчалык даяр?
- Шаар жашоочуларынын їйлєрїнє жылуулук берїї Кант шаардык жылуулук менен камсыздоо
ишканасынын милдети. Кышка
кызуу даярдык кєрїп, элди сууктан жылуу чыгаруу їчїн бир топ
иштер жасалды. Буюрса, жылытуу
сезонунда кїтїлбєгєн жагдайларга жол берилбейт. Ал эми аталган
ишкана 2021-жылдын биринчи жарымында 23422,591,030 Гкал жылуулук энергиясын иштеп чыгууга
жетишти. Жылуулук їчїн тєлємдєрдї жыйноо планы 115,7 пайызга аткарылды.
- Жаратылыш газы менен камсыздоо кандай деўгээлде экендигине да токтоло кетпейсизби?
- Биздин шаарда жаратылыш газы
менен камсыздоо Кант газ кызматына жїктєлгєн. Бїгїнкїгє чейин бул
ишкана 6924 абонентти кєгїлтїр от
менен камсыздап жатат. Булардын
ичинен 2843ї – жеке сектор, 4081и
– мамлекеттик сектор болуп саналат. Ал эми газ куурларынын жалпы
узундугу 135,5 чакырымдан ашат.
Газ берїїнї жєнгє салуучу 6 пункт

жана башка тейлєє тїйїндєрї бар.
Быйыл газ тїйїндєрїнє жаўы 259
абонент кошулду. 2021-2022-жылдын кыш мезгилиндеги от жагуу
убагында калкты газ менен жылытууга єткєрїї максатында тейлєєлєрдїн айрым тїрлєрїнє акциялар
уюштурулду. Абоненттердин санын
кєбєйтїї боюнча аракеттер улантылууда.
- Эми калкты ичїїчї таза суу
менен камсыздоо маселесине да
кезек берели...
- Ичїїчї жана сугат суу менен
камсыздоо жана саркынды сууларды кабыл алуу жумуштарын
“Маркетинг-Сервис” жоопкерчилиги чектелген коому аткарат. Бул
ишкананын кызматтарынан учурда 14 миўге жеке абонеттер, андан
тышкары менчик сервистин формасы боюнча 100дєн ашык ишканалар
пайдаланышат.
Кант шаарына таза суу жалпысынан 11 артезиан булактарынан берилет. Ал эми саркынды сууларды
чыпкалоо їчїн эки тазалоо курулмалары жана Кант цемент заводунун тазалоочу курулмалары пайдаланылат.
Отчёттук мезгилде шаарды таза
суу менен камсыздоо жана саркынды сууларды кабыл алуу системасын
капиталдык оўдоолордон єткєрїїгє
164 795 сом, ошондой эле жалпы капиталдык оўдоолорго 363 922 сом
жумшалды. Сууну сарамжалдуу
пайдалануу максатында 2110 абонентке эсептегичтер орнотулду.
- Ар бир шаар єзїнїн кєркї, тазалыгы жана жолдорунун
абалы менен єзгєчєлєнїп турат эмеспи. Сиздерде бул жагдай кандай?
- Социалдык-экономикалык єнїгїїнїн негизги артыкчылыктуу багыттарынын бири шаардын инфратїзїмїн єнїктїрїї – жолдорду жогорку деўгээлде кармоо, тротуарларды калыбына келтирїї, кєчєлєрдї жарыктандыруу, кєрктєндїрїї, эс алуу аянтчаларын тїзїї болуп эсептелет.
Быйыл биз 3961,6 миў сомго
шаардын Кутузов кєчєсїн, 3738,7
миў сомго Абдраимов кєчєсїн,
2539,0 миў сомго Горький кєчєсїн,
450,5 миў сомго Иманкулов, Тагаев
кєчєсїн асфальттап, Октябрь кєчєсїндєгї чуўкурларды оўдоп - тїзєєгє жетиштик.
Шаар ичиндеги жол чуўкурларын бїтєє жумуштары 4311,6 миў
сом каражатка аткарылды. 2315,3
миў сомго шагылдуу жолдор тегизделди. Шаардын кєчєлєрїнє 750,0
миў сомго жол белгилери тартылды.

Жалпы наркы 3641,1 миў сомду тїзгєн 1468 метрлик тротуарлар салынды.
Эми кєчєлєрдї жарыктандыруу
боюнча айтсам, шаардын Горький,
Логвиненко, Ишембаев кєчєлєрїнє
344,1 миў сомго, Батыш кєчєсїнє
152,4 миў сомго жана Фучик кєчєсїнє 132,3 миў сомго тїнкї чырактар орнотулду. Мындан сырткары,
595,8 миў сомго Панфилов кєчєсїндєгї аялдама оўдолду.
Чупра каналынан єтїї їчїн Панфилов кєчєсїндє 302,0 миў сомго, Герцен кєчєсї 340,0 миў сомго,
Куйбышев кєчєсїнє 205,0 миў сомго жєє адамдар їчїн кєпїрєлєр салынды.
- Калаанын кєркїнє кєрк кошкон тазалык, ирээттїїлїк дагы
олуттуу маселе эмеспи. Шаардын тазалыгы їчїн кандай иштер аткарылууда?
- Шаарыбызда тазалык маселесине да єзгєчє кєўїл бурулуп турат. Тиричилик калдыктарын ташып чыгаруу “Кант Тазалык” муниципалдык мекемесине жїктєлгєн.
Бул мекеменин 9 бирдиктен турган
атайын техникалары бар. Шаардын
тазалыгына олуттуу кєўїл бурулуп,
айрыкча жай мезгилинде 70 тоннадан ашык тиричилик калдыктары
чыгарылды.
Ал эми шаардын кєчєлєрїн жашылдандырууга жергиликтїї бюджеттен быйыл 489,0 миў сом бєлїнїп, бир катар кєчєлєргє карагайдын, арчанын, клёндун, кайыўдын
жана башка декоративдїї дарактардын кєчєттєрї отургузулду.
- Мэрия тарабынан калкты
социалдык камкордукка алуу
боюнча кандай жумуштар аткарылгандыгы боюнча да бир-эки
ооз кеп кошумчаласаўыз?
- Кант шаарынын мэриясы тарабынан калктын социалдык аялуу
катмарына колдоо кєрсєтїї боюнча
бир катар иштер аткарылып келет.
Учурда биздин каттоодо 117 аз камсыздалган їй-бїлє турат. Аз камсыздалган 85 їй-бїлєгє ай сайын республикалык бюджеттин эсебинен жєлєкпул берилип, жалпысынан 329 адам
социалдык жєлєкпул алышат.
Шаарда “Сюзен” жана “Їмїт” деп
аталган эки адаптациялык борбор,
атайын муктаждыгы бар балдардын
“Нур” кїндїзгї борбору, їй-бїлєлїк
типтеги “Алтын уя” балдар їйї кызмат кєрсєтєт. Бул борборлор жергиликтїї бюджеттин эсебинен каржыланат.
- Билим берїї мекемелеринин
ишмердигин колдоо боюнча кандай иштер жїрїп жатат?
- Бардык жалпы билим берїїчї
мекемелерде окуу жана тарбиялоо процесстери їчїн зарыл шарттар тїзїлгєн. Таланттуу балдарды
колдоо мэрия менен жалпы билим
берїї мекемелеринин биргелешкен
ишмердигинин негизги багыттарынын бири болуп саналат. Ошондуктан, окуучуларга стимул берип, колдоп турууга єзгєчє кєўїл бурулган.
Окуудагы жетишкендиктери жана
мектептин коомдук турмушуна активдїї катышкан мектеп бїтїрїїчїлєрїн сыйлоо їчїн мэриянын негизги фондунан 67,0 миў сом бєлїндї.
Ал эми “Мугалимдин статусу жєнїндє” Мыйзамдын талаптарын аткаруу максатында да бир катар иштер аткарылууда. Алсак, билим берїї кызматкерлеринин кесиптик
майрамына карата мугалимдерди
жана мектепке чейинки мекемелердин тарбиячыларын сыйлоого 370,4
миў сом, ошондой эле ар бир мектепке ички иш-чараларды уюштурууга 20,0 миў сомдон каражат бєлїндї.
Мектепке чейинки мекемелер
тууралуу кошумчаласам, азыркы учурда аларга 1490 наристе барып, 67 тарбиячы эмгектенїїдє.

Наристелер жана тарбиячылар їчїн
жумшак эмерек, жууркан-тєшєк
ж.б.у.с. керектїї буюм-тайымдар
менен толук шартта камсыздалган.
- Мамлекет болобу, шаар болобу алар маданиятынын даражасы менен бааланат эмеспи. Кант
шаарында маданият тармагына
кандай кєўїл бурулууда?
- Ырас айтасыз. Маданияттын
деўгээли коомдук єнїгїїнїн башкы кєрсєткїчї экендиги талашсыз.
Кант шаарында жарандарыбыздын
маданий деўгээлин жогорулатууга
колдон келишинче кєўїл бурулууда.
Шаарыбызда А.Тойтоев атындагы
460 кєрїїчїгє эсептелген маданият
їйї жана 300 орундуу шаардык маданият їйї бар. Жай мезгилинде элдин эс алып отуруусу їчїн шаардык маданият їйїнїн арт жагында
Ч.Айтматов атындагы сквер менен
балдар аянтчасы ачылды.
Маданият їйїндє єздїк кєркєм
єнєр ийримдери иштейт. Учурда 15
ийрим єзїнє 435 адамды камтып, иш
алып барууда. Мисалы, 150 адамдан
турган “Ровесник”, 200 адамдан турган “Вдохновение” бий коллективдери “Жаш таланттар” жана “Сары-Єзєн
чолпондору” сыяктуу ийримдер бир
катар кароо-фестивалдардын жеўїїчїлєрї болушту.
Булардан сырткары, 18 адамдан
турган “Андашбек тобу” деп аталган эстрадалык-фольклордук топ
уюштурулган. Бул топ эл їчїн алгылыктуу иштерди алып барууда.
Кыскартып айтсак, шаарыбыздын негизги маданият очогу болгон
бул эки жайда бардык маанилїї ишчаралар єткєрїлє. Алардын талбаган
чыгармачыл аракеттери райондук,
шаардык жетекчилик тарабынан жогору бааланып, атайын сыйлыктар
менен белгиленип турат.
Шаарда 250 орундуу Балдардын
билим берїї борбору жана А.Жумахматов атындагы Балдардын музыкалык мектеби жаш муундарга
тарбия-таалим берїї жаатында иш
алып барууда. Мисалы, музыкалык
мектептин фортепиано, комуз, гитара, скрипка, баян бєлїмдєрїндє
260 бала таалим алышууда. Кєп балалуу їй-бїлєлєрдїн балдары акысыз окутулат.
Эми мынча болду дене тарбиясы
жана спорт боюнча да айтып берейин. Шаарыбыздын мектеп окуучулары сабактан сырткары Кант шаарындагы балдардын жана єспїрїмдєрдїн спорттук мектебине барып,
машыгууларына толук мїмкїнчїлїктєрї бар. Бул мектеп дээрлик
90 жыл илгери курулган эски имаратта жайгашканы менен балдардын сїйїктїї жайы бойдон калууда.
Мындан сырткары, жаўы спорттук
комплекс, спорттук залдарыбыз жана аянтчаларыбыз бар. Ырас, айрымдары стандарттарга жооп бербейт. Бирок, заманбап стандарттагы курулуштарды куруу келечектеги
пландарыбыздын бири. Жаш жеткинчектерди “СССРдин эмгек сиўирген машыктыруучусу” баш болгон машыктыруучулардын жоон тобу тарбиялашууда.
- Шаарыўыздарда коомдук
тартипти сактоо маселеси кандай?
- Коомдук тартипти, тургундарыбыздын жана шаарыбыздын конокторунун коопсуздугун камсыздоо албетте башкы милдеттерден. Шаардык ички иштер бєлїмїнїн тиешелїї кызматкерлери менен бирге балдар арасындагы жана
башка кылмыштар менен тартип бузуулардын алдын алуу максатында
ар кандай рейддерди жана тїшїндїрїї иштерин тынымсыз жїргїзїп
турабыз. Кудайга шїгїр, азыр шаарыбызда тынчтык, бейкуттук єкїм
сїрїп, коомдук тартип туруктуу.
Маектешкен
Шайгїл УРМАТОВА

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити
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Кїттїргєн кїн да келди

- Ємїрбек мырза, музейдин
жаўыланышы боюнча жалпы маалымат берсеўиз. Кайсы экспонаттар жаўыланды?
- Музей 1984-жылы Ленин музейинин филиалы катары салынгандыктан, Кыргыз мамлекетинин тарыхын толук тїрдє чагылдырып бере алчу эмеспиз.
Реконструкциядан кийин кыргыз тарыхын таш доорунан тарта эгемендїї мамлекет болгон
мезгилине чейин толук чагылдырууга мїмкїнчїлїк тїзїлдї.
Ар бир доор єз-єзїнчє бєлїм
болуп даярдалды. Экспонаттардын дээрлик баары аймактарда
єткєн археологиялык казуулардын натыйжасында
табылган жана элдин
колунда болгон
буюм-тайымдар.
Музейдин экспонаттары гана
эмес, ичи-тышы
толук жаўылануудан єттї. Жарыктандыру у
иштери, заманбап музейде боло турган бардык шарттар каралды. Мындан тышкары мультимедиалык жабдуулар алынып
келинген. Мисалы, музейдин коноктору биздин музыкалык аспаптарга арналган бєлїмдєн кулакчындар аркылуу кыргыздын
музыкалык аспаптарын, кїїлєрдї уга алышат. Биз бул бєлїмгє
ата-бабалар, белгилїї комузчулар ойноп келген кїїлєрдї чогулттук. Боз їй боюнча даярдалган бєлїмдє да мультимедиалык жабдуу бар. Андан балдар боз їйдїн ичин жасалгалоону электрондук тїрдє їйрєнє алышат. Кыргыз урууларына
арналган бєлїмдєрдєн уруулардын эн тамгасы, санжыралардан

Тарых музейди реконструкциялоо
мурунку Президент Алмазбек
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камтылган электрондук китептерди окуу мїмкїнчїлїгї бар. Кыргыздын кийим
кийїї маданияты доор алмашууларга жараша болгондугун да кєрсєтє алдык.
Таш доорунда кыргыздар
кандай жашашканын, сєєк
коюу каадалары кандай болгонун ачык кєрсєткєн макеттер
даярдалган. Алай єрєєнїндєгї Жылгын кєрїстєнїнїн макети даярдалды. Анда байыркы доордо адамды кантип жерге берген салты кеўири кєрсєтїлдї. Археолог окумуштуу Кубат Таабалдиевдин илимий изилдєєсї бул кєрїстєндїн макетин

тїзїїгє жардам берди. Андан
сырткары Талас єрєєнїнєн табылган Кеўкол тургунунун айкели сыяктуу уникалдуу эскпонаттар коюлду. I-V кылымдарда
бул єрєєндєн табылган айкелдин
кєрїнїшї ошол кездеги адамдардын келбетин даана кєрсєтїп турат. I-V кылымдарда айымдардын колдонгон каш тергичтери,

зер буюмдарын, ушул эле
кылымдарга таандык Кеўкол кєрїстєнїндє табылган кыргыздар колдонгон
бешиктин їлгїсїн кєрє
аласыздар. X-XII кылымдарда Чїй єрєєнїнєн табылган чоподон жасалган
суу тїтїктєрїн, муздаткычтар бар. Андан сырткары дал ушул кылымдарда Чїй єрєєнїнєн табылган Будданын жана Бодхисаттванын айкелдери
коюлду. Їўкїрдїн исталляциясын жасадык.
Андан кийинки тарых кезек-кезеги менен бериле берет. Совет дооруна чейинки мезгилди алсак, ал кездеги
адамдардын жашоо образдары,
завод-фабрикаларда єндїрїлгєн
буюм-тайымдар, маданият тармагынын єнїгїшї кєрсєтїлєт.
Китептердин басылып чыгарылышын чагылдырган бєлїмдєр
бар. Бул жолу музейге макеттер

кєп коюлду. Єлкєбїздїн аймактарындагы тарыхый мунаралар, эстеликтерди кєрє аласыздар. Кыргызга ислам дини кантип тараганы тууралуу маалыматтарды таба аласыздар. Эгемен
тарыхыбыз кеўири чагылдырылды. Башка єлкєлєрдїн мамлекет
башчыларынын биздин президенттерге берген белектери да
коюлду.
- Чындыгында музейдин жарык болуп калганы сезилди...
- Ак тїстєгї гранит таштар менен кооздолду. Жарыктандыруу,
дегеле бардык системалар алмаштырылды.
- Эски экспонаттардын айрымдары алынгандыгын кєрдїк. Алар кайда?
- Биздин жер тєлєбїздє атайын жай бар. Коюлбай калган
экспонаттар ошол жакта.
- Музей ачылганда айрым
Президенттердин сїрєтїнїн
илингенине коомчулук нааразычылыктарын билдиришти...
- Ооба, коомчулукта ар кандай
сєз болду. Бирок, биз тарыхты
бурмалай албайбыз. Эл єзї ошол
президенттерди кєрїп, баасын
берсин дедик.
- Музейге жєнєкєй жарандар тарыхый документтерди,
буюмдарды тапшыра алабы?
- Кээ бир їй-бїлєлєрдє баалуу
тарыхый буюмдар болсо алып
келип беришет. Биз келишим
менен аларды алабыз. Буюм ким
тарабынан берилгендиги тууралуу маалыматтарды толук жазып, кєргєзмєгє коёбуз.
Жазгїл КЕНЖЕТАЕВА
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ТАТЫКТУУНУ ТАНДАЙЛЫ
28-ноябрь Жогорку Кеўешке депутаттарды шайлоо кїнї. Бул жолку шайлоого карата
элдин маанайы кандай? Шайлоонун таза єтєєрїнє канчалык ишенимде турушат? Бул
тууралуу айрым адамдардын оюн уктук.
Бишкек шаарынын тургуну
Жапаркулов Самат:
- Бул жылкы
шайлоо мурдагы шайлоолорго караганда таза єтєт. Себеби, азыркы жїрїшїндє
эле
байкалып жатат. Єткєн шайлоолордо дайыма бурмаланып
кетчї. Анын кесепетинен чырчатактар болуп келди. Ал эми элге стабилдїїлїк керек. Стабилдїїлїк болсо єлкєнїн єнїгїїсїнє єбєлгє болот.

Жети-Єгїз районунун тургуну
Жумагїл АСЫКБАЕВА:
- “Жакшы тилек – жарым
ырыс” дегендей
жакшы тилек
кылып ишенип
туралы. Буюрса,
таза шайлоо єтєт
деп ойлойм. Себеби, биз жашаган аймакта мурункудай админ и с т р ат и в д и к
ресурс колдонулган жок. Тынч эле болуп жатат. Мен дагы єзїмдїн добушумду татыктуу талапкерге берем.

Бишкек шаарынын тургуну
Луиза КЕЎЕШБЕКОВА:
- Шайлоонун
таза єтєєрїнє
ишенем. Анткени, бул жолку
шайлоодо эл єзї
кєксєгєн, мамлекет їчїн кызмат
кылып иштей
турган, татыктуу
талапкерге же
саясий партияга
чын жїрєгїнєн
добушун берет
деп ойлойм. Мурда єткєн шайлоолордон
сабак алышыбыз керек. Президентибиз
тарабынан да шайлоону таза єткєрїї, добуш сатпоо жана сатып албоо, административдик ресурстарды колдонбоо боюнча
талаптар коюулууда. Андыктан добуш берїїдєгї бурмалоолор, тааныш-билиштик
деген маселелер бул жолку шайлоодо орун
албай, акыйкат шайлоо єтєт деп ойлойм. Эл
їчїн иштеп, єлкєнї єнїктїрїї їчїн кїчтїї программалары бар депутаттар тандалып келсин деп тилейм.

Бишкек шаарынын тургуну
Асылбек МАМАНАЕВ:
- Азыр адамдардын
аўсезими
єсїп,
башкача кєз карашта болуп калышты. Ошондуктан, бул жолу татыктуулар
тандалат деп ойлойм. Анын їстїнє быйыл акча таркатууга
жана мамлекеттик кызматкерлердин їгїт иштерине аралашуусуна катуу талаптар коюлбадыбы.
Мурун акчасы барлар депутат болот деп
ойлочу элек. Мында карапайым адамдардын арасынан дагы катышып жатышат. Азыр билими жогору, таза, тїз жїргєн адамдар, анын ичинен кєбїнчє жаштар депутаттыкка аттанышты. Бул абдан
жакшы кєрїнїш. Менин оюмча бул жылы шайлоо таза єтєт.

“ПАНДА ТУУРАЛУУ
ПОВЕСТЬ”
АВТОРУ ЛИУ СИЕНПИЎ

Сиздердин китеп текчеўиздерге
сунушталып жаткан бул
чыгарманын єзєгїн тїзгєн панда
– кытай єлкєсїнїн баа жеткис
байлыгы, кытай элинин улуттук
сыймыгы.
Лиу Сиенпиўдин “Панда тууралуу повесть” китеби “Чыгыш
адабияты жана искусствосу” басма компаниясы тарабынан кытай
тилинен кыргыз тилине которулуп
(кытай тилинен которгон Айзада
Малабекова), жалпы окурмандарга тартууланат.
Чыгарманын темасы актуалдуу,
мазмуну кызыктуу жана мааниси
тереў. Ошондуктан китеп чоўдорго да, балдарга да, жалпы эле окурмандардын кеўири катмарына арналат.
Китепте панданын экологиялык апааттан улам жок болуп кетїї коркунучу, Кытай мамлекетинин аны сактап калуу їчїн иштеп
чыккан пландары, жєнєкєй жарандардын дагы кайдыгер карабастан
мамлекетке жардам бергени кеўири чагылдырылат. Керек болсо
єспїрїм балдардын да єз ємїрїн
тобокелге салган эрдиктери окурмандарды тереў ойго салат. Автор
панданын жашоо образын илимий
кєз караштар менен далилдегенге аракет кылса, аны менен бирге
эле мифологиялык маалыматтар
менен да кеўири тїшїндїрє алган. Андан тышкары адамзаттын
табият менен тыгыз байланышы,
табияттын сырдуулугун єздєштїрє алуусу, мергенчилик, андагы жазылбаган мыйзамдар тууралуу да кызыктуу окуяларды камтый алган. Андан тышкары бамбук
єсїмдїгїнїн 7-8 жылда бир жолу

гїл ачкан маалында пандалар кырылууга дуушар болуп, панданын
терисин сатуу їчїн кыра баштаган браконьерлерге каршы кїрєштї жаш балдардын сезими, алардын тили, мамилеси менен бергенге аракет кылган.
Эми ушундай кызыктуу эмгекти жазган китептин автору тууралуу азын оолак айтып єтсєк, Лиу
Сиенпиўдин жыйырмадан ашык
мазмундуу чыгармасы басылып,
жапайы жаныбарлар дїйнєсїн
изилдєєнї баяндаган «Булуттар
деўизинде керемет кєрїнїштї издєє» романы, «Панда тууралуу повесть», «Тоо-таш жана тїздїктєрдє
кызыктарды издєє», «Лиу Сиенпиўдин жаратылыш тууралуу бир катар илимий изилдєєлєрї», «Илимий изилдєє романдарынын эстетикалык єзгєчєлїктєрї» китептери
окурмандарга тартууланып, бир катар сыйлыктарга татыган. Бир катар
чыгармалары чет тилдерине которулуп, кєп єлкєлєрдє жарык кєргєн.
Автор Франция, Англия, Австралия, Канада, АКШ, Тїштїк Африка, Норвегия жана башка мамлекеттердин чакыруусу менен лекцияларды окуган.
Мына ушундай жаратылыштын керемет дїйнєсїн чагылдырып, окурмандарды єзїнє тарта
алган белгилїї кытай жазуучусунун эмгеги кытай тилинен (тїп
нускадан) кыргыз тилине дагы которулуп, кыргыз окурмандарына
тартууланып жатканы биздин компания їчїн чоў сыймык.
Эми китептеги сюжеттерге бир
аз токтоло кетсек, “Мєўгїлїї тоолордун ажайып кєрїнїшї” деген
бєлїмдє автор: “Панда – мамлекеттин кенчи. Бамбук – анын

негизги тамагы. Бийик тоолордогу балдак бамбуктар гїлдєп, урук
чачып, анан толугу менен куурап,
пандалар тамак-ашсыз калышууда.
Ачкалык пандаларды єлїмгє жеткирип, натыйжада мамлекеттин
кенчи жок болуп барат...”, – дейт.
Автор Лыў Сиужїн аттуу селкинин кєз карашы аркылуу бїтїндєй Кытай мамлекетинин кенчи
катары саналган пандаларга болгон адамдардын мамилесин, коргоосун билдирген.
Андан ары кызыктуу сюжеттер менен чыгарма уланып отуруп, акыры Гуо Шан аттуу эр жїрєк бала менен карындашы Сиао
Чиўдин панданы издеп, алыс жолго аттануусу, жалгыз кєздїї желмогуз, гїлдїї арал, Ыарсыму бермети, чоў сакал каракчы тууралуу
кызыктуу окуялар баяндалат.
Чыгарма панда тууралуу болуп
жаткандан кийин, албетте, панданы сактап калуу аракетинин айланасындагы окуялардын жїрїшїндє “Эне панда жаўы гана баралына толгон кєрїнєт, 8-9 жаш
чамасы. Ал єтє катаал кыш мезгилин гана баштан єткєрбєстєн, буга кошумча, тамак-аштардын жаўы аймактарына ооп келди. Эгерде адаттан тыш нерселер болбосо, алар мындан ары жашап кете
алышат. Бамбуктун гїл ачышы –
бул жаратылыштын кайталанма
кєрїнїшї. Гїл ачып, урук таштап,
жаўы бамбуктар єсїп баштаганга
чейин кєбїнчє 7-8 жыл керектелет. Анын кєз карашында археологиялык жактан изилденген кээ бир
материалдарда пандалар эт жеген
жаныбарлар болгону далилденген. Ошол убакта алар кеўири жайылып жїрїшкєн. Бээжин шаарындагы Жоукоудиен аймагындагы маймыл кишинин калдыктарын казып алуу учурунда «Бээжин адамын» коштоп жїргєн кєптєгєн жаныбарлардын сєєктєрїн
(зоолит) табышкан. Бул жаныбарлардын калдыктары ошол убактарда мекени болгон тїндїк тарапта
пандалар абдан кеўири таралганын тастыктап, ал жана мастодонт
їстємдїк кылган жаныбарлардын
тобун тїзїшкєн. Климаттын, географиялык абалдын, адамзаттын
єнїгїїсї сыяктуу ар тїрдїї факторлордон улам, панда акырындык
менен Сычуан, Шенси, Гансу провинциялары тараптардагы чектелген аймактарга сїрїлїп, ичкен жегендери да акырындык менен єзгєрїп, бамбук менен тамактанууга

єтїшкєн. Тамактануунун єзгєрїшї дагы алардын кїндєн кїнгє
азайышынын себебине айланган.
Бирок, панда акыр-аягы жок болуп кетпей, сакталып калды. Бул
эне-бала панданын Сиарда пайда
болушу бардык жерде бамбуктардын гїлдєгєнїн далилдеп турат.
Пандалар жапырт єлїп, жок болуп жаткан убакта бир бєлїгїн єз
убагында жаўы тамак-аш базасына
кєчїрїї керектелет. Бул пандаларды сактап кала алышса, эне-бала
панданын, буга кошумча, илимий
изилдєєгє да олуттуу мааниси
болмокчу. Тек, алар басып єткєн
жол маршрутун чийїї да маанилїї
материал болуп берет. Тамак-ашка
келсек, ар башка жерлердеги пандалар тарыхый себептерден улам,
кайсы бир тїрдєгї бамбукка ылайыкташкан. Кээ бирлери тїстїї
бамбукту, кээ бирлери жебе бамбукту же болбосо чарчы бамбукту
жегенди жакшы кєрїшєт. Мындай
аймактарда ар тїрдїї бамбуктардын ар башка убакта гїл ачышынын байланышы жок. Тїшїмсїз
жыл (кургакчылык жана суу каптоо), негизинен, бир гана тїрдєгї бамбук єскєн жерлерде пайда
болгон. Бул эне-бала панданын
жампаларындагы анализдерден
алар жебе бамбугун жана чарчы
бамбугун жээрин билишип, алардын жашап кетїї мїмкїндїгїнє
кепилдик берилген. Сиарда тїстїї бамбуктун анда-санда жерде
болушу тууралуу айтсак, пандалардын алар менен тамактанганы
байкалган эмес. Балким, ал тараптагы тїстїї бамбуктар гїл ачканы жаткандар. Гїл ачар алдындагы бамбуктардын аш болумдуулугу єзгєрїїгє учурайт”, – деген кызыктуу маалыматтар берилет.
“Тоо єтмєгїндєгї єрт” деген бєлїмдє автор “...пандалар тукум курут болуп бара жаткан жаныбарлардын катарына кирет. Тарыхтын
єнїгїїсї муну тїшїндїрїп койду. Ху Шужин жогорудагы катында качандыр бир кездерде биздин
єлкєнїн тїндїк тарабындагы жаныбарлар коомунда эдификатор
болгонун, тїштїктєгї Мьянмада
(Бирма) анын калдыктарын табышканын эскерип єткєн эле. Биздин мамлекеттеги эў алгачкы ырлар жыйнагы болгон «Ырлар канонунда» (Шыжиў) акындын ага
болгон мактоолору жазылып калган. Алар ээлеген кеўири аймактар тарыхтын чаўына басылып,
эў акыры ушул кууш жана узун

Айтолкун БАДЫРОВА

аймак гана калган. Биологиялык
кєз караштан алып айтканда, кайсы бир жаныбардын он чактысы
калганын жокко чыгарып, таптакыр єлїп жок болду деп айта албайбыз. Анткени, алардын экологиялык чєйрєсїндєгї кєндїмдєргє негизделїїсїнєн улам билинбеген коркунучтардын, кооптуулуктардын чектери бар. Бул чектерди
ашып єткєндє гана аларды кайра
калыбына келтирїїгє, санын кєбєйтїїгє мїмкїндїк жок болуп,
жашоо їчїн гана кїрєшїп калат.
Пандалардын негизги тамак-ашы
бамбук болгондуктан, ошондой
эле улам арбып бараткан кыйынчылыктардан, токойдун кеўири
аянттарынын жок болушунан жана башкалардан алар жашаган аймактар тынымсыз кичирейїїдє.
Ымейшан тоосундагы пандалардын жок болушу жакынкы 20-30
жыл аралыгындагы эле окуя болчу. Бул коўгуроо эмеспи?! Ушул
дїйнєдє сейрек кездешїїчї баалуулуктар, чындыгында эле, биздин муундагы адамдардын колунан тукум курут болору ыраспы?”
– деп суроо салат.
Жыйынтыктап айтканда, бїгїнкїдєй жаратылыш байлыктарын
сактоого, экологияга орчундуу кєўїл бурулуп жаткан убакта, адамдардын руханий дїйнєсї бєксєрїп,
жер байлыктары, жаратылыш байлыктары коргоого муктаж болуп
турганда мындай чыгармаларды
окуп турса ашыкча болбойт деген
пикирдебиз. Автордун бир эле панданын тегерегинде кєп кєйгєйлєрдї, адамзаттын жашоо-турмушу,
адеп-ахлагына байланыштуу маселелерди чагылдырып бериши кайсыл гана мамлекет же кайсыл гана
улут, же коомчулук болбосун талкууга ала турган темаларды ортого салат. Демек, ал – бардык жерде талкууга алына турган маселе,
кєйгєй.
Жаратылыш менен таттуу, тыгыз
мамиледе болуп, жаратылыш байлыктарын сактай билели!

Назгїл АСАНАКУНОВА
“Чыгыш адабияты жана
искусствосу”
басма компаниясынын башкы
редактору
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“Майлуу-Суу электрлампа заводу” ААК - банкроттун
Атайын администратору М.А.Кочконбаев
“Майлуу-Суу электрлампа заводу” ААКнын Атайын администраторунун “Майлуу-Суу лампа заводу”
ЖЧКнын уставдык капиталындагы 100% їлїшїн сатуу боюнча инвестициялык
КОНКУРС ЄТКЄРЇЛЄ ТУРГАНДЫГЫ ТУУРАЛУУ ЖАРЫЯ КЫЛАТ.
ñàòóó îáúåêòèñè: “Ìàéëóó-Ñóó ýëåêòðëàìïà çàâîäó” ÀÀÊ - áàíêðîòòóí Àòàéûí àäìèíèñòðàòîðóíóí “Ìàéëóó-Ñóó ëàìïà çàâîäó” Æ×Êíûí óñòàâäûê êàïèòàëûíäàãû
100% ¿ë¿ø¿;
- êîíêóðñòóí æàëïû øàðòòàðû: “Ìàéëóó-Ñóó ýëåêòðëàìïà çàâîäó” ÀÀÊíûí êðåäèòîðëîðóíóí 2021-æûëäûí 8-îêòÿáðûíäàãû æûéûíûíûí ÷å÷èìè ìåíåí áåêèòèëãåí
“Ìàéëóó-Ñóó ýëåêòðëàìïà çàâîäó” ÀÀÊ - áàíêðîòòóí Àòàéûí àäìèíèñòðàòîðóíóí
”Ìàéëóó-Ñóó ëàìïà çàâîäó” Æ×Êíûí óñòàâäûê êàïèòàëûíäàãû 100% ¿ë¿ø¿í ñàòóó
áîþí÷à èíâåñòèöèÿëûê êîíêóðñòó äàÿðäîî æàíà ºòêºð¿¿ áîþí÷à ýðåæåëåðãå” ûëàéûê êàðàëãàí;
- “Ìàéëóó-Ñóó ëàìïà çàâîäó” Æ×Êíûí àêòèâäåðèíèí áààëàíãàí áààñû: 1 994
498 786 (áèð ìèëëèàðä òîãóç æ¿ç òîêñîí òºðò ìèëëèîí òºðò æ¿ç òîêñîí ñåãèç ìè¢
æåòè æ¿ç ñåêñåí àëòû) ñîì. Êîíêóðñòóê ñóíóøòàðäû áåð¿¿í¿ êààëàøêàí êîíêóðñòóí
òàëàïêåðëåðè àêòèâäåðäèí áààëàíãàí áààñûíûí ñóììàñûíûí 1%û ºë÷ºì¿íäº, ò. à.
19 944 988 (îí òîãóç ìèëëèîí òîãóç æ¿ç òîêñîí òºðò ìè¢ òîãóç æ¿ç ñåêñåí ñåãèç) ñîì
æå òºëºì æ¿ðã¿çãºí ê¿íäºã¿ ÊÐÓÁíûí êóðñó áîþí÷à ÀÊØ äîëëàðû ìåíåí êåïèëäèê
òºëºìä¿ òºã¿ø¿ êåðåê:
Êûéëà êå¢èðè ìààëûìàò àëóó ¿÷¿í áóëàð áîþí÷à êàéðûëóó¢óçäàðäû ºò¿íºá¿ç: òåëåôîíäîð: (0550) 53-00-02, (0555) 16-82-69, (0557) 78-57-88, email: www.msel.kg, êàò-êàáàðëàð ¿÷¿í äàðåê: Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû, Æàëàë-Àáàä îáëóñó, Ìàéëóó-Ñóó ø., Ëåíèí êº÷ºñ¿, 210.
- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ðåçèäåíòòåðè ýìåñòåðäèí, îøîíäîé ýëå óþìäàøòûðóó÷óëàð (êàòûøóó÷óëàð) êàòàðûíäà àôôèëèðëåíãåí æàêòàð, ÷åò ºëêºë¿ê æåêå æàíà þðèäèêàëûê æàêòàð áàð Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ðåçèäåíòòåðèíèí Êîíêóðñêà êàòûøóóñóíà ÷åêòººëºð/÷åêòººëºðä¿í æîêòóãó;
ÊÎÍÊÓÐÑÊÀ ÊÀÒÛØÓÓÃÀ ÓÊÓÊÒÓÓ:
- æåêå æàíà þðèäèêàëûê æàêòàð, ìàìëåêåòòèê ìåêåìåëåð æàíà èøêàíàëàð (àíûí
è÷èíäå ìàì¿ë¿ø áàð èøêàíàëàð), Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ðåçèäåíòòåðè æàíà
ðåçèäåíòòåðè ýìåñòåð, îôôøîðäóê àéìàêòà êàòòàëûøêàí þðèäèêàëûê æàêòàðäàí
æå àòàëãàí þðèäèêàëûê æàêòàðäûí îôôøîðäóê àéìàêòà êàòòàëûøêàí æàíà êîìïàíèÿäà 50%äàí àøûê àêöèÿãà/¿ë¿øêº ýýëèê êûëûøêàí óþìäàøòûðóó÷óëàðû æå êàòûøóó÷óëàðû áàðëàðäàí áàøêàñû.
ÊÎÍÊÓÐÑÊÀ ÊÀÒÛØÀ ÀËÛØÏÀÉÒ:
- îôôøîðäóê àéìàêòàðäà æàíà àëûìñûç ñîîäà àéìàêòàðûíäà êàòòàëûøêàí þðèäèêàëûê æàêòàð æå àòàëãàí þðèäèêàëûê æàêòàðäûí îôôøîðäóê àéìàêòà æàíà àëûìñûç ñîîäà àéìàãûíäà êàòòàëûøêàí æàíà êîìïàíèÿäà 50%äàí àøûê àêöèÿãà/¿ë¿øêº ýýëèê êûëûøêàí óþìäàøòûðóó÷óëàðû æàíà êàòûøóó÷óëàðû áàðëàð;
- ìûéçàìäà áåëãèëåíãåí òàðòèïòå æàðàìñûç äåï òààíûëãàí þðèäèêàëûê æàíà æåêå
æàêòàð.
Êîíêóðñòóê äîêóìåíòòåðäèí òîïòîìóí àëóó ¿÷¿í òàëàïêåð êîíêóðñêà ÷åéèí ê¿í ìóðäàòàí ñàòóó÷óãà æàçóó æ¿ç¿íäº êàéðûëóóñó æàíà 20 000 (æûéûðìà ìè¢) ñîì ñóììàñûíäà æå óøóë ýðåæåëåðäå êºðñºò¿ëãºí áàíê ðåêâèçèòòåðè áîþí÷à íàêòàëàé ôîðìàäà
æå êîòîðóó ôîðìàñûíäà òºëºíãºí äàòàäàãû Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Óëóòòóê áàíêûíûí êóðñó áîþí÷à ÀÊØ äîëëàðû ìåíåí êîíêóðñòóê äîêóìåíòòåðäèí òîïòîìóíóí áààñûí òºëºø¿ êåðåê. Êîíêóðñòóê äîêóìåíòòåðäèí òîïòîìó òàëàïêåðäèí ûéãàðûì óêóêòóó
ºê¿ë¿íº áåðèëåò.
Ñàòóó÷óãà æàçóó æ¿ç¿íäº êàéðûëãàí æàíà 20 000 (æûéûðìà ìè¢) ñîìäó òºëºãºí êîíêóðñòóí àð áèð òàëàïêåðè òºìºíê¿ëºðäºí òóðãàí êîíêóðñòóê äîêóìåíòòåðäèí òîïòîìóí àëàò:
1. Êîíêóðñêà êàòûøóóãà àðûç;
2. Àðûçãà êîë êîþóãà æàíà êîíêóðñêà êàòûøóóãà èøåíèì êàò;
3. Êàðæûëûê ñóíóø;
4. Êîíêóðñòó ºòêºð¿¿ ýðåæåñè;
5. Ìààëûìàòòûê ìåìîðàíäóì;
6. Ìààëûìàòòûê êàáàðëîî.
- Òàëàïêåðëåð òàðàáûíàí áèëäèðìåëåðäè áåð¿¿ îðäó æàíà ìººíºò¿: Òàëàïêåðëåðäèí
áèëäèðìåëåðè Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû, Æàëàë-Àáàä îáëóñó, Ìàéëóó-Ñóó øààðû,
Ëåíèí êº÷ºñ¿, 210 äàðåãèíäå 2021-æûëäûí 24-äåêàáðûíà ÷åéèíêè ìººíºòòº êàáûë àëûíàò.
- Êîíêóðñòó ºòêºð¿¿ îðäó, äàòàñû æàíà óáàêòûñû: Èíâåñòèöèÿëûê êîíêóðñ 2021-æûëäûí 27-äåêàáðûíäà æåðãèëèêò¿¿ óáàêûò áîþí÷à ñààò 11.00äº ºòºò. Êîíêóðñ ºò¿¿÷¿ äàðåê: Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû, Æàëàë-Àáàä îáëóñó, Ìàéëóó-Ñóó øààðû, Ëåíèí êº÷ºñ¿, 210.
- “Ìàéëóó-Ñóó ëàìïà çàâîäó” Æ×Êíûí ïðîäóêöèÿëàðûíûí íåãèçãè íîìåíêëàòóðàñû:
æàðûêòåõíèêàëûê ïðîäóêöèÿ;
-

-

“Ìàéëóó-Ñóó ëàìïà çàâîäó” Æ×Êíûí êûçìàòêåðëåðèíèí øòàòòûê ñàíû: 1 400 êûçìàòêåð;
“Ìàéëóó-Ñóó ëàìïà çàâîäó” Æ×Êíûí áàëàíñòûê êºðñºòê¿÷òºð¿: 2021-æûëäûí 9
àéûíûí æûéûíòûãû áîþí÷à 11 027 870 ñîì ñóììàñûíäà áàëàíñòûê êèðåøå
àëûíãàí;

Êîíêóðñêà êàòûøóó ¿÷¿í êîíêóðñòóí òàëàïêåðëåðè òàðàáûíàí áåðèë¿¿÷¿
äîêóìåíòòåðäèí òèçìåãè æàíà àëàðäû òàðèçäººãº êàðàòà òàëàïòàð:
Çàðûë äîêóìåíòòåðäèí òèðêåìåñè ìåíåí áåëãèëåíãåí ¿ëã¿äºã¿ êîíêóðñêà êàòûøóóãà
áèëäèðìå;
• Ìààëûìàòòàðäû à÷ûêêà ÷ûãàðáîî òóóðàëóó ìàêóëäàøóó;
• Àêûðêû ¿÷ æûëäûí (þðèäèêàëûê æàê ¿÷ æûëäàí àçûðààê èøòåï æàòêàí ó÷óðäà – àíûí
èøòåï æàòêàí ìåçãèëèíäåãè) òèðêåìåëåðè ìåíåí êîøî áóõãàëòåðäèê áàëàíñòàðäûí
íîòàðèàëäûê æàêòàí ê¿áºëºíä¿ð¿ëãºí êº÷¿ðìºëºð¿;
• Ñàòóó÷óíóí ýñåïòåø¿¿ ýñåáèíå ñàòûëóó÷ó îáúåêòòèí áààëàíãàí áààñûíûí 1%
ºë÷ºì¿íäºã¿ áàøòàïêû òºëºì¿í òºêêºíä¿ã¿í òàñòûêòîî÷ó òºëºì êàãàçûíûí êº÷¿ðìºñ¿;
• Èíâåñòèöèÿëàðäûí ìººíºò¿í æàíà êºëºìäºð¿í êºðñºò¿¿ ìåíåí “Ìàéëóó-Ñóó ëàìïà
çàâîäó” Æ×Êíû ºí¿êò¿ð¿¿ áîþí÷à êîíêðåòò¿¿ èø-÷àðàëàðäû êàðàãàí èíâåñòèöèÿëûê ñóíóø (áèçíåñ-ïëàí);
• Ñàòûëóó÷ó îáúåêòòèí áààñû áîþí÷à ñóíóø;
• Êîíêóðñòóí òàëàïêåðèíèí/êàòûøóó÷óñóíóí ûéãàðûì óêóêòóó ºê¿ë¿í¿í àòûíà æàçûëãàí èøåíèì êàò;
• Ýãåðäå òàëàïêåð/êàòûøóó÷ó þðèäèêàëûê æàê áîëóï ñàíàëãàí ó÷óðäà êîíêóðñòóí òàëàïêåðèíèí/êàòûøóó÷óñóíóí óþìäàøòûðóó÷ó äîêóìåíòòåðè:
• þðèäèêàëûê æàê êàòàðûíäàãû ìàìëåêåòòèê êàòòîîñó æºí¿íäº ê¿áºë¿ê (íîòàðèàëäûê
æàêòàí ê¿áºëºíä¿ð¿ëãºí êº÷¿ðìºñ¿);
• áààëóó êàãàçäû êàòòàãàíäûãû æºí¿íäºã¿ áààëóó êàãàçäàð ðûíîãó áîþí÷à ìàìëåêåòòèê îðãàíäûí ê¿áºë¿ã¿ (àêöèîíåðäèê êîîìäîð ¿÷¿í). Áóë òàëàï ÷åò ºëêºë¿ê òàëàïêåð
– Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ðåçèäåíòè ýìåñ ¿÷¿í ìèëäåòò¿¿ áîëóï ñàíàëáàéò;
• Óñòàâ æå æîáî (ê¿áºëºíä¿ð¿ëãºí êº÷¿ðìºñ¿);
• êîìïàíèÿíûí êàòûøóó÷óëàðûíûí óþìäàøòûðóó÷ó êåëèøèìè æå îïåðàöèÿëûê ìàêóëäàøóóñó (íîòàðèàëäûê æàêòàí ê¿áºëºíä¿ð¿ëãºí êº÷¿ðìºñ¿);
• þðèäèêàëûê æàêòàðäûí Ñîîäà ðååñòðèíèí êº÷¿ðìºñ¿ æå ó÷óðäàãû äàòàãà êàðàòà
àðàêåòòåãè þðèäèêàëûê æàêòûí (òàëàïêåðäèí) ñòàòóñóí òàñòûêòîî÷ó òàëàïêåð êàòòàëãàí ºëêºí¿í òèéèøò¿¿ ìàìëåêåòòèê îðãàíûíûí áàøêà äîêóìåíòè (ò¿ï íóñêàñû);
• òàëàïêåðäå áèëäèðìå áåðèëãåí äàòàäàí ìóðäàãû àêûðêû êâàðòàëäàãû àáàë áîþí÷à áàðäûê äå¢ãýýëäåðäåãè áþäæåòòåðãå ñàëûê òºëºìäºð¿ áîþí÷à êàðûçû æîêòóãóí
òàñòûêòîî÷ó ñàëûê îðãàíûíûí ñïðàâêàñû;
• áààëóó êàãàçäàð ðûíîãó áîþí÷à ìàìëåêåòòèê îðãàí òàðàáûíàí áààëóó êàãàçäûí êàòòàëãàíäûãûí òàñòûêòàãàí äîêóìåíò (àêöèîíåðäèê êîîìäîð ¿÷¿í).
* Êîìïàíèÿíûí þðèäèêàëûê àòàëûøûí æàíà äàðåãèí æàíà êîìïàíèÿíûí èøêåð ïðîôèëè æºí¿íäºã¿ ìààëûìàòòàðäû êîøî àëãàíäà òàëàïêåð òóóðàëóó ìààëûìàòòàðäû êàìòûãàí áàøêà äà äîêóìåíòòåð.
Ýñêåðò¿¿: ÷åò ºëêºë¿ê æàê òàðàáûíàí êîíêóðñêà êàòûøóóãà áèëäèðìå áåðèëãåí ó÷óðäà æîãîðóäà ñàíàëûï ºòêºí äîêóìåíòòåð Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìûéçàìäàðûíäà áåëãèëåíãåí òàðòèïòå ëåãàëäàøòûðûëûøû êåðåê. Çàðûë áîëãîíäî äîêóìåíòòåð Êûðãûç
Ðåñïóáëèêàñûíûí ðàñìèé (îðóñ) òèëèíå êîòîðóëóøó êåðåê, êîòîðìîíóí òóóðàëûãû Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìûéçàìäàðûíäà áåëãèëåíãåí òàðòèïòå ê¿áºëºíä¿ð¿ë¿ø¿ êåðåê.
Òàëàïêåðëåð - ÊÌØ ºëêºëºð¿í¿í þðèäèêàëûê æàêòàðû ¿÷¿í æîãîðóäà êºðñºò¿ëãºí äîêóìåíòòåðäè ëåãàëäàøòûðóó òàëàï êûëûíáàéò. Óþìäàøòûðóó÷ó äîêóìåíòòåðäèí íîòàðèàëäûê æàêòàí ê¿áºëºíä¿ð¿ëãºí êº÷¿ðìºëºð¿í, áåðãåí äàòàñû, æàðàêòóóëóê ìººíºò¿
æàíà òèéèøò¿¿ æàêòûí ûéãàðûì óêóêòàðûíûí ÷ºéðºñ¿ êºðñºò¿ë¿¿ ìåíåí òèéèøò¿¿ èøåíèì êàòòû áåð¿¿ æåòèøò¿¿ áîëîò.
Ñàòóó÷óíóí çàðûë ýñåï ðåêâèçèòòåðè:
Ìóëüòèâàëþòàëûê ýñåï: 1090220151440136,
Æàëàë-Àáàä ø. “Îïòèìà Áàíê” ôèëèàëû
Ôèëèàëäûí äàðåãè: Æàëàë-Àáàä ø., Òîêòîãóë êº÷ºñ¿, 29-¿é
Ôèëèàëäûí ÁÈÊ: 109002
SWIFT: ENEJKG22
Òåë.: (03722) 2-00-66
Ôàêñ: (03722) 2-00-66
www.optimabank.kg
Ñ/Î-324

Æåêå èøêåð Êûäûêîâà
Áåðìåòêå òèåøåë¿¿ èøêåðäèê
ê¿áºë¿ã¿ ÈÍÍ 12904195800290,
ÎÊÏÎ 21065699
æîãîëãîíäóãóíà áàéëàíûøòóó
æàðàêñûç äåï òàáûëñûí.
Í-910

Â ñâÿçè ñ óòåðåé
ñâèäåòåëüñòâà íà ïðàâî
ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîé
äîëåé ñåðèè ÒÊÊÑ ¹04-10
(îò 10.02.1999-ãîäà) ¹10
âûäàííûé Êàðà-Áóóðèíñêèì
ðàéîííûì óïðàâëåíèåì
ïî çåìëåóñòðîéñòâà è
çåìåëüíûì ðåñóðñàì íà èìÿ
Ìèíáàåâà Íóðìàøà ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.
Ï/Ï-159

Â ñâÿçè ñ óòåðåé
ñâèäåòåëüñòâà ÈÏ
ðåãèñò. ¹01593885,
ÈÍÍ 20102199302032,
ÎÊÏÎ 30074606 íà èìÿ
Òàøòàíîâà Ýðíñòà
Ýðêèíîâè÷à ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.
Í-913

Æàíêèñèåâà Ðàóøàí
Åëåóîâíàãà òèåøåë¿¿
äèïëîìó ñåðèÿ ÀÏ 01300
æîãîëãîíäóãóíà áàéëàíûøòóó
æàðàêñûç äåï òàáûëñûí.
Í-915

Â ñâÿçè ñ óòåðåé
ñâèäåòåëüñòâà î
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
ñåðèè ÍÑ ¹096771 (îò 05.08.2019
ã.) ÈÏ Ìåéêèí Àéãåëÿ-Ìèøåëü
ÈÍÍ 12205199000175,
ÎÊÏÎ 30618080 ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.
Í-916
Òîêòîãóë ðàéîíóíóí
Ñàðãàòà àéûë ºêìºò¿í¿í
òóðãóíó Ìûðçàïàÿçîâ
Àñàí Äûéêàíáàåâè÷òèí
íààìûíäàãû ¿ë¿ø êèòåáè
æîãîëãîíäóãóíà áàéëàíûøòóó
æàðàêñûç äåï òàáûëñûí.
Ï/Ï-297
Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ. àêòà î
ïðàâå ÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè
¹056676 îò 22.02.2006 ã. íà
èìÿ Òóðäóìàìáåòîâà Ìèðëàíà
Æàéëîîáåêîâè÷à ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.
Í-919

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ. àêòà î
ïðàâå ÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
×¹420357 (îò 18.01.2013 ã.) íà
èìÿ Áàçàðáåêîâîé ¯ì¿òê¿ë
Êåðèìáåêîâíû ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Ð.Æ.

Àõìåäîâ Ìåëèñáåê
Àáäóêàäûðîâè÷êå òààíäûê
Ñóçàê ðàéîíóíóí Àòàáåêîâ
àéûë ºêìºò¿íº êàðàøòóó
Áåê-Àáàä àéûëûíäàãû òóðàê
æàéûíûí æåð ó÷àñòîãóíà
áîëãîí æåêå ìåí÷èê óêóãó
æºí¿íäº ìàìëåêåòòèê
àêò (ñåðèÿñû × ¹834433,
èäåí. êîäó 3-05-10-10052645) æîãîëãîíäóãóíà
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç
äåï òàáûëñûí.
Ä-30
Æåòè-ªã¿ç ðàéîíóíäàãû
Áîãàòûðîâêà àéûëûíûí
æàøîî÷óñó Äæàìãûð÷èåâ
Ñûðòáàéäûí íààìûíäàãû
(13.04.2016-æûëû áåðèëãåí)
æàëïû æåð ¿ë¿ø¿ 12 ãà. æåð
¿ë¿ø¿í¿í ïàéäàëàíóóãà
óêóê áåð¿¿÷¿ ÁÎ-7 ¹0083754
ê¿áºë¿ã¿ æîãîëãîíäóãóíà
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç
äåï òàáûëñûí.
Ï/Ï-761

Óòåðÿíî ñâèäåòåëüñòâà î
ïðàâå ÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
Àí 1422 íà èìÿ Îñìîíîâ
×îëïîíáåê Ìàêåíîâè÷
2-03-11-0001-0541 ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì. Ð.Æ.

Â ñâÿçè ñ óòåðåé òðóäîâîé êíèæêè ÍÒ-1 ¹1415864
íà èìÿ Áåêìóðàòîâà Áàòûðáåêà Ìàìáåòêóëîâè÷à
ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-914
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«Специальный администратор ОАО «Майлуу-Сууйский
электроламповый завод» - банкрот Кочконбаев М.А.
ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО КОНКУРСА
по продаже 100% доли Специального администратора ОАО «Майлуу-Сууйский электроламповый
завод» - банкрот в уставном капитале ОсОО «Майлуу-Сууйский ламповый завод».
îáúåêò ðåàëèçàöèè: 100% äîëÿ Ñïåöèàëüíîãî àäìèíèñòðàòîðà ÎÀÎ «ÌàéëóóÑóóéñêèé ýëåêòðîëàìïîâûé çàâîä» - áàíêðîò â óñòàâíîì êàïèòàëå ÎñÎÎ «ÌàéëóóÑóóéñêèé ëàìïîâûé çàâîä»;
- îáùèå óñëîâèÿ Êîíêóðñà: ïðåäóñìîòðåíû â ñîîòâåòñòâèè ñ «Ïðàâèëàìè ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ èíâåñòèöèîííîãî êîíêóðñà ïî ïðîäàæå 100% äîëè Ñïåöèàëüíîãî àäìèíèñòðàòîðà ÎÀÎ «Ìàéëóó-Ñóóéñêèé ýëåêòðîëàìïîâûé çàâîä» - áàíêðîò
â óñòàâíîì êàïèòàëå ÎñÎÎ «Ìàéëóó-Ñóóéñêèé ëàìïîâûé çàâîä»», óòâåðæä¸ííûå
ðåøåíèåì ñîáðàíèÿ êðåäèòîðîâ ÎÀÎ «Ìàéëóó-Ñóóéñêèé ýëåêòðîëàìïîâûé çàâîä»
îò 08.10.2021 ãîäà.
- îöåíî÷íàÿ ñòîèìîñòü àêòèâîâ ÎñÎÎ «Ìàéëóó-Ñóóéñêèé ëàìïîâûé çàâîä»:
1 994 498 786 (Îäèí ìèëëèàðä äåâÿòüñîò äåâÿíîñòî ÷åòûðå ìèëëèîíà ÷åòûðåñòà
äåâÿíîñòî âîñåìü òûñÿ÷ ñåìüñîò âîñåìüäåñÿò øåñòü) ñîìîâ. Ïðåòåíäåíòû Êîíêóðñà, ïîæåëàâøèå ïîäàòü Êîíêóðñíîå ïðåäëîæåíèå äîëæíû âíåñòè ãàðàíòèéíûé âçíîñ â ðàçìåðå 1% îò ñóììû îöåíî÷íîé ñòîèìîñòè àêòèâîâ, ò.å. â ñóììå 19 944 988
(äåâÿòíàäöàòü ìèëëèîíîâ äåâÿòüñîò ñîðîê ÷åòûðå òûñÿ÷à äåâÿòüñîò âîñåìüäåñÿò
âîñåìü) ñîìîâ èëè â äîëëàðàõ ÑØÀ ïî êóðñó ÍÁÊÐ íà äåíü ïðîâåäåíèÿ ïëàòåæà:
Äëÿ ïîëó÷åíèÿ áîëåå ïîäðîáíîé èíôîðìàöèè ïðîñèì îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó: (0550)
53-00-02, (0555) 16-82-69, (0557) 78-57-88, email: www.msel.kg, àäðåñ äëÿ êîððåñïîíäåíöèè: Êûðãûçñêàÿ Ðåñïóáëèêà, Äæàëàë-Àáàäñêàÿ îáë., ã. Ìàéëóó-Ñóó, óë. Ëåíèíà, 210.
- îãðàíè÷åíèÿ/îòñóòñòâèå îãðàíè÷åíèé íà ó÷àñòèå â Êîíêóðñå íåðåçèäåíòîâ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè, à òàêæå ðåçèäåíòîâ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè, èìåþùèõ â êà÷åñòâå ó÷ðåäèòåëåé (ó÷àñòíèêîâ) àôôèëèðîâàííûõ ëèö, èíîñòðàííûõ ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö;
Â Êîíêóðñå èìåþò ïðàâî ïðèíèìàòü ó÷àñòèå:
- ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà, ãîñóäàðñòâåííûå ó÷ðåæäåíèÿ è ïðåäïðèÿòèÿ (â
òîì ÷èñëå ïðåäïðèÿòèÿ, ãäå èìåþòñÿ ãîñäîëè), ðåçèäåíòû è íåðåçèäåíòû Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè, çà èñêëþ÷åíèåì þðèäè÷åñêèõ ëèö, çàðåãèñòðèðîâàííûõ â îôôøîðíûõ çîíàõ èëè èìåþùèå ó÷ðåäèòåëåé èëè ó÷àñòíèêîâ äàííûõ þðèäè÷åñêèõ ëèö, çàðåãèñòðèðîâàííûõ â îôôøîðíîé çîíå è âëàäåþùèõ áîëåå ÷åì 50% àêöèé/äîëåé â
êîìïàíèè.
Â êîíêóðñå íå ìîãóò ïðèíèìàòü ó÷àñòèå:
- þðèäè÷åñêèå ëèöà, çàðåãèñòðèðîâàííûå â îôôøîðíûõ çîíàõ è çîíàõ áåñïîøëèííîé òîðãîâëè èëè èìåþùèå ó÷ðåäèòåëåé èëè ó÷àñòíèêîâ äàííûõ þðèäè÷åñêèõ ëèö,
çàðåãèñòðèðîâàííûõ â îôôøîðíîé çîíå è çîíå áåñïîøëèííîé òîðãîâëè è âëàäåþùèõ áîëåå ÷åì 50% àêöèé/äîëåé â êîìïàíèè;
- þðèäè÷åñêèå è ôèçè÷åñêèå ëèöà, ïðèçíàííûå íåäååñïîñîáíûìè â óñòàíîâëåííîì
çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå.
Äëÿ ïîëó÷åíèÿ Ïàêåòà êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè Ïðåòåíäåíò çàðàíåå äî Êîíêóðñà
äîëæåí îáðàòèòüñÿ â ïèñüìåííîì âèäå ê Ïðîäàâöó è îïëàòèòü ñòîèìîñòü Ïàêåòà êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè â ñóììå 20 000 (äâàäöàòü òûñÿ÷) ñîìîâ èëè â äîëëàðàõ ÑØÀ ïî
êóðñó Íàöèîíàëüíîãî áàíêà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè íà äàòó îïëàòû â íàëè÷íîé ôîðìå
èëè â áåçíàëè÷íîé ôîðìå ïî áàíêîâñêèì ðåêâèçèòàì, óêàçàííûì â íàñòîÿùèõ Ïðàâèëàõ. Ïàêåò êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè ïðåäîñòàâëÿåòñÿ Óïîëíîìî÷åííîìó ïðåäñòàâèòåëþ Ïðåòåíäåíòà.
Êàæäûé Ïðåòåíäåíò Êîíêóðñà, îáðàòèâøèéñÿ â ïèñüìåííîì âèäå ê Ïðîäàâöó è îïëàòèâøèé 20 000 (äâàäöàòü òûñÿ÷) ñîìîâ, ïîëó÷àåò ïàêåò Êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè, êîòîðûé âêëþ÷àåò:
1. Çàÿâëåíèå íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå;
2. Äîâåðåííîñòü íà ïîäïèñàíèå çàÿâëåíèå è íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå;
3. Ôèíàíñîâîå ïðåäëîæåíèå;
4. Ïðàâèëà ïðîâåäåíèÿ Êîíêóðñà;
5. Èíôîðìàöèîííûé ìåìîðàíäóì;
6. Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå.
- ìåñòî è ñðîêè ïîäà÷è Çàÿâîê Ïðåòåíäåíòàìè: Çàÿâêè Ïðåòåíäåíòîâ ïðèíèìàþòñÿ
ïî àäðåñó: Êûðãûçñêàÿ Ðåñïóáëèêà, Äæàëàë-Àáàäñêàÿ îáë., ã. Ìàéëóó-Ñóó, óë.
Ëåíèíà, 210, ñðîêîì äî 24 äåêàáðÿ 2021 ãîäà.
- ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ Êîíêóðñ: Èíâåñòèöèîííûé êîíêóðñ ïðîéäåò
27 äåêàáðÿ 2021 ãîäà 11.00 ÷. ïî ìåñòíîìó âðåìåíè, àäðåñ ïðîâåäåíèÿ Êîíêóðñà: Êûðãûçñêàÿ Ðåñïóáëèêà, Äæàëàë-Àáàäñêàÿ îáë., ã. Ìàéëóó-Ñóó, óë. Ëåíèíà, 210
- îñíîâíàÿ íîìåíêëàòóðà ïðîäóêöèè ÎñÎÎ «Ìàéëóó-Ñóóéñêèé ëàìïîâûé çàâîä»: Ñâåòîòåõíè÷åñêàÿ ïðîäóêöèÿ;
-

-

øòàòíàÿ ÷èñëåííîñòü ðàáîòíèêîâ ÎñÎÎ «Ìàéëóó-Ñóóéñêèé ëàìïîâûé çàâîä» 1 400
ðàáîòíèêîâ.
áàëàíñîâûå ïîêàçàòåëè ÎñÎÎ «Ìàéëóó-Ñóóéñêèé ëàìïîâûé çàâîä»: Ïî èòîãàì çà
9 ìåñÿöåâ 2021 ãîäà ïîëó÷åíà áàëàíñîâàÿ ïðèáûëü â ñóììå 11 027 870 ñîìîâ;

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïîäàâàåìûõ Ïðåòåíäåíòàìè êîíêóðñà
äëÿ ó÷àñòèÿ â Êîíêóðñå è òðåáîâàíèÿ ê èõ îôîðìëåíèþ:
Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â Êîíêóðñå óñòàíîâëåííîãî îáðàçöà ñ ïðèëîæåíèåì íåîáõîäèìûõ
äîêóìåíòîâ;
• Ñîãëàøåíèå î íåðàçãëàøåíèè ñâåäåíèé;
• Íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè áóõãàëòåðñêèõ áàëàíñîâ ñ ïðèëîæåíèÿìè çà ïîñëåäíèå òðè ãîäà (â ñëó÷àå, êîãäà þðèäè÷åñêîå ëèöî ñóùåñòâóåò ìåíåå òðåõ ëåò – çà
âðåìÿ åãî ñóùåñòâîâàíèÿ);
• Êîïèÿ ïëàòåæíîãî ïîðó÷åíèÿ, ïîäòâåðæäàþùåãî âíåñåíèå íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò Ïðîäàâöà ïåðâîíà÷àëüíîãî âçíîñà â ðàçìåðå 1% îò îöåíî÷íîé ñòîèìîñòè Îáúåêòà ïðîäàæè;
• Èíâåñòèöèîííîå ïðåäëîæåíèå (áèçíåñ-ïëàí), ïðåäóñìàòðèâàþùåå êîíêðåòíûå ìåðîïðèÿòèÿ ïî ðàçâèòèþ ÎñÎÎ «Ìàéëóó-Ñóóéñêèé ëàìïîâûé çàâîä» ñ óêàçàíèåì ñðîêîâ è îáúåìîâ èíâåñòèöèé;
• Ïðåäëîæåíèå ïî öåíå çà Îáúåêò ðåàëèçàöèè;
• Äîâåðåííîñòü íà èìÿ Óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ Ïðåòåíäåíòà/Ó÷àñòíèêà Êîíêóðñà;
• Ó÷ðåäèòåëüíûå äîêóìåíòû Ïðåòåíäåíòà/Ó÷àñòíèêà Êîíêóðñà â ñëó÷àå åñëè Ïðåòåíäåíò/Ó÷àñòíèê ÿâëÿåòñÿ þð. ëèöîì:
• ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â êà÷åñòâå þðèäè÷åñêîãî ëèöà (íîòàðèàëüíî çàâåðåííàÿ êîïèÿ);
• ñâèäåòåëüñòâî ãîñóäàðñòâåííîãî îðãàíà ïî ðûíêó öåííûõ áóìàã î ðåãèñòðàöèè öåííûõ áóìàã (äëÿ àêöèîíåðíûõ îáùåñòâ). Äàííîå òðåáîâàíèå ÿâëÿåòñÿ íå îáÿçàòåëüíûì äëÿ èíîñòðàííîãî ïðåòåíäåíòà – íåðåçèäåíòà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè;
• Óñòàâ èëè Ïîëîæåíèå (çàâåðåííàÿ êîïèÿ);
• Ó÷ðåäèòåëüíûé äîãîâîð ëèáî Îïåðàöèîííîå ñîãëàøåíèå ó÷àñòíèêîâ êîìïàíèè (íîòàðèàëüíî çàâåðåííàÿ êîïèÿ);
• âûïèñêà èç Òîðãîâîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö ëèáî èíîé äîêóìåíò ñîîòâåòñòâóþùåãî ãîñóäàðñòâåííîãî îðãàíà ñòðàíû ðåãèñòðàöèè Ïðåòåíäåíòà, ïîäòâåðæäàþùèé ñòàòóñ äåéñòâóþùåãî þðèäè÷åñêîãî ëèöà (Ïðåòåíäåíòà) íà òåêóùóþ äàòó (îðèãèíàë).
• ñïðàâêó íàëîãîâûõ îðãàíîâ, ïîäòâåðæäàþùóþ îòñóòñòâèå ó Ïðåòåíäåíòà çàäîëæåííîñòè ïî íàëîãîâûì ïëàòåæàì â áþäæåòû âñåõ óðîâíåé ïî ñîñòîÿíèþ íà ïîñëåäíèé
êâàðòàë, ïðåäøåñòâóþùèé äàòå ïîäà÷è Çàÿâêè;
• äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ðåãèñòðàöèþ öåííûõ áóìàã ãîñóäàðñòâåííûì îðãàíîì
ïî ðûíêó öåííûõ áóìàã (äëÿ àêöèîíåðíûõ îáùåñòâ).
* È èíûå äðóãèå äîêóìåíòû, ñîäåðæàùèå ñâåäåíèÿ î Ïðåòåíäåíòå, âêëþ÷àÿ þðèäè÷åñêîå íàèìåíîâàíèå è àäðåñ êîìïàíèè è ñâåäåíèÿ î äåëîâîì ïðîôèëå êîìïàíèè.
Ïðèìå÷àíèå: â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå èíîñòðàííûì ëèöîì, âûøåïåðå÷èñëåííûå äîêóìåíòû äîëæíû áûòü ëåãàëèçîâàíû â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè ïîðÿäêå. Ïðè íåîáõîäèìîñòè äîêóìåíòû äîëæíû
áûòü ïåðåâåäåíû íà îôèöèàëüíûé (ðóññêèé) ÿçûê Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè, âåðíîñòü
ïåðåâîäà äîëæíà áûòü çàñâèäåòåëüñòâîâàíà â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì
Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè ïîðÿäêå.
Äëÿ Ïðåòåíäåíòîâ - þðèäè÷åñêèõ ëèö ñòðàí ÑÍÃ, ëåãàëèçàöèÿ âûøåóêàçàííûõ äîêóìåíòîâ íå òðåáóåòñÿ. Äîñòàòî÷íûì áóäåò ïðåäîñòàâëåíèå íîòàðèàëüíî çàâåðåííûõ êîïèé ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ, ñîîòâåòñòâóþùèõ äîâåðåííîñòåé ñ óêàçàíèåì äàòû âûäà÷è, ñðîêà äåéñòâèÿ è êðóãà ïîëíîìî÷èé ñîîòâåòñòâóþùåãî ëèöà.
- íåîáõîäèìûå ðåêâèçèòû ñ÷åòîâ Ïðîäàâöà:
Ìóëüòèâàëþòíûé ñ÷åò: 1090220151440136,
Ôèëèàë «Îïòèìà Áàíê» â ã. Æàëàë-Àáàä
Àäðåñ Ôèëèàëà: ã. Æàëàë-Àáàä, óë. Òîêòîãóëà, ä.29
ÁÈÊ Ôèëèàëà: 109002
SWIFT: ENEJKG22
Òåë.: (03722) 2-00-66
Ôàêñ: (03722) 2-00-66
www.optimabank.kg
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНКЫ
«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Бишкек ш., Токтогул к.,
187 дарегинде жайгашкан имаратын электр энергиясы,
жылуулук, суу менен камсыздоо, канализация, желдетїї жана
кондиционер системасын капиталдык ремонттон єткєрїї»
объекти боюнча долбоордук-сметалык документтерди иштеп
чыгуу боюнча кызмат кєрсєтїїлєрдї сатып алуу їчїн
АЧЫК РЕСПУБЛИКАЛЫК СЫНАК ЄТКЄРЄТ.
Сынак боюнча документтер 2021-жылдын 21-декабрында саат
17.00гє чейин сынак документтерин кабыл алуу-єткєрїп берїї
актысынын негизинде tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет.
Сынакка чейинки конференция 2021-жылдын 16-декабрында
саат 15.00дє видеоконференция байланышы режиминде єткєрїлєт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл.
Сынак боюнча сунуштар Бишкек шаары, Чїй пр., 168 дареги
боюнча 2021-жылдын 24-декабрында саат 15.00гє чейин кабыл алынат.
Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кабыл
алынбайт жана каралбайт.
Сынак боюнча сунуштар салынган конверттер 2021-жылдын
24-декабрында саат 15.00дє каралат.
Уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 61-52-83 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаўыздар болот.

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ñâèäåòåëüñòâà íà ïðàâî
ïîëüçîâàíèå çåìåëüíîé äîëåé ×Ï ¹7425 ðeã. ¹1426
(îò 22.12.1998 ãîäà) âûäàííîå íà èìÿ Ñóåðêóëîâîé
Àñåëü ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì.

-

Í-917

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2019-æûëäûí 9-îêòÿáðûíäàãû “Ìàìëåêåòòèê
ìåí÷èêòå òóðãàí æåð ó÷àñòîêòîðóí áåð¿¿ òàðòèáè æºí¿íäº æîáîíó áåêèò¿¿ òóóðàëóó” ¹535
òîêòîìó ìåíåí áåêèòèëãåí ÆÎÁÎíóí 71-áåðåíåñèíå ûëàéûê êîíêóðñ æàðûÿëàéò.
Êîíêóðñ ºòêºð¿ë¿¿÷¿ æåð æàíà ê¿í¿: Îø îáëàñòûñºò¿¿ ìåíåí ìààëûì êàò (þðèäèêàëûê äàðåãè, òåëåíûí Êàðà-Ñóó ðàéîíó, Êàðà-Ñóó øààðû, Æ.Àìàòîâ êºôîí æàíà áàøêà ìààëûìäàðåêòåð);
÷ºñ¿-2, Êàðà-Ñóó ðàéîíäóê ìàìëåêåòòèê àäìèíèñòðà- þðèäèêàëûê æàêòûí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìàìöèÿñû, 2022-æûë 13-ÿíâàðü, ñààò: 14.00.
ëåêåòòèê êàòòîîñóíàí (êàéðà êàòòîî) ºòêºíä¿ã¿ òóóÏðåäìåò: 50000,0 ì.êâ æåð àÿíòû. Êàðà-Ñóó ðàéîðàëóó ê¿áºë¿êò¿í êº÷¿ðìºñ¿;
íóíóí Êàøêàð-Êûøòàê àéûë ºêìºò¿í¿í Êàøêàð-Êûøòàê
- óñòàâäûí æàíà óþìäàøòûðóó÷ó êåëèøèìäèí êº÷¿ðàéûëûíûí 219à êîíòóðóíäà æàéãàøêàí “ªíºð æàéûíûí,
ìºëºð¿;
òðàíñïîðòòóí, áàéëàíûøòûí, ýíåðãåòèêàíûí êîðãîîíóí
- ñàëûê òºëºº÷¿í¿í èäåíòèôèêàöèÿëûê íîìåðèíèí
æàíà áàøêà áàãûòòàãû æåðëåð” êàòåãîðèÿñûíäàãû æåð.
êº÷¿ðìºñ¿ (áîëñî);
- Ìàêñàòû: Èíäóñòðèÿëûê-ëîãèñòèêàëûê áîðáîðóí
- þðèäèêàëûê æàêòûí àòûíàí ÷ûãóóãà æàíà òèéèøò¿¿
à÷óó.
á¿ò¿ìäºðä¿ áåêèò¿¿ãº ûéãàðûì óêóê áåðãåí ºê¿ëä¿í
- Èæàðà àêûíûí ñóììàñû: 231 530 ñîì (1 æûëãà)
àòûíà èøåíèì êàò;
- Êîíêóðñêà êàòûøóóãà àðûçäàðäû êàáûë àëóó- ýãåð þðèäèêàëûê æàêòûí æåòåê÷èñè (æåêå àòêàðóó÷ó
íóí àÿêòàãàí ìººíºò¿: 2022-æûë 11-ÿíâàðü
îðãàí) òàðàáûíàí àðûç áåðèëñå, æåòåê÷èãå èæàðà
- Êåïèëäèê òºã¿ìä¿ òºëºº ¿÷¿í Êàðà-Ñóó ðàéîíäóê
êåëèøèìèí áåêèò¿¿ãº óêóê áåðãåí äîêóìåíò, îøîíìàìëåêåòòèê àäìèíèñòðàöèÿñûíûí áàíêòûê ìààäîé ýëå àíûí êûçìàòòûê àáàëûí ê¿áºëºíä¿ðãºí äîëûì äàðåãè:
êóìåíò òàëàï êûëûíàò;
ÁÈÊ 440704
- ýãåð þðèäèêàëûê æàê òàíäàëãàí êîëëåãèàëäóó àòý/ñ÷åò 4407042100001857
êàðóó÷ó îðãàí òàðàáûíàí áàøêàðûëñà æàíà èæàðà
òºëºº êîäó 14511900
êåëèøèìèí áåêèò¿¿ãº óøóë îðãàíäûí ìàêóëäóãó æºí¿íäº äîêóìåíò òàëàï êûëûíñà, èæàðà êåëèøèìèí
Êîíêóðñòóí øàðòòàðû:
áåêèò¿¿ãº îðãàíäûí ìàêóëäóãóí òàñòûêòàãàí òèéèø- ìàìëåêåòòèê ìåí÷èêòå òóðãàí æåð ó÷àñòîãóíà èæàò¿¿ ÷å÷èì òàëàï êûëûíàò;
ðà êåëèøèìèí áåêèò¿¿ óêóãóíà êîíêóðñêà êàòûøóóãà
- ºê¿ëä¿í êèì ýêåíäèãèí ûðàñòîî÷ó äîêóìåíòòèí êºàðûç; (ôîðìàãà ûëàéûê)
÷¿ðìºñ¿ (êîíêóðñêà êàòûøóó ¿÷¿í êàòòîîäî ò¿ï íóñ- êåïèëäèê òºã¿ìä¿ òºëºãºíä¿ã¿ æºí¿íäº êâèòàíöèÿ;
êàñûí æåêå ºç¿ êºðñºòºò);
(1 æûëäûê èæàðà àêûíûí 30% êåì ýìåñ)
- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿íº êàðàøòóó Ìàì- àðõèòåêòóðà æàíà êóðóëóø ìàñåëåëåðèí æºíãº ñàëåêåòòèê ñàëûê êûçìàòûíûí ó÷óðäàãû àéäà êàðûçû
ëóó÷ó ûéãàðûì óêóêòóó îðãàí òàðàáûíàí áåðèëãåí
æîêòóãó æºí¿íäº ìààëûì êàòû.
æåð ó÷àñòîãóíóí æàíà îáúåêòòè æàéãàøòûðóóíóí ýñ- êîíêóðñòóí øàðòòàðûíà øàéêåø êåëãåí êîíêóðñòóê
êèçäèê ïëàíû;
ñóíóøòàð.
1) æåêå æàêòàð ¿÷¿í:
Ýñêåðò¿¿: êàáûë àëûíãàí äîêóìåíòòåð ò¿ï íóñêà- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí æàðàíûíûí ïàñïîðòóíóí
ñû æå íîòàðèàëäûê ê¿áºëºíãºí áîëóóñó øàðò.
êº÷¿ðìºñ¿;
2) þðèäèêàëûê æàêòàð ¿÷¿í:
Áàéëàíûø ¿÷¿í òåëåôîí:
- óþìäóí òîëóê àòàëûøûí æàíà æàéãàøêàí æåðèí êºð(0559) 08-01-56, (0772) 02-02-24.
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ОАО «НЭСК» ПАНСИОНАТ «ЭЛ-НУРУ»

"Жалал-Абад облусунун Токтогул районунун
Кара-Кєл шаарынын Жазы-Кечїї айылынын
атайын эсебинин каражаттарын башкаруу
боюнча дирекция" мамлекеттик мекемеси
"АТКАРУУЧУ ДИРЕКТОР"
КЫЗМАТ ОРУНГА СЫНАК ЖАРЫЯЛАЙТ.

ОБЪЯВЛЯЕТ ОТКРЫТИЕ ТОРГИ В ФОРМЕ КОНКУРСА НА ОТХОДЫ
ЧЕРНОГО И ЦВЕТНОГО МЕТАЛА (САМОВЫВОЗ)

ÒÀËÀÏÒÀÐ:
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí æàðàíû áîëóóãà òèéèø.
1. Êåñèïòèê áèëèìèíèí äå¢ãýýëè:
- Æîãîðêó áèëèì.
2. Èø ñòàæû æàíà òàæðûéáàñû.
Æàëïû èøòåãåí ñòàæû îí æûëäàí êåì ýìåñ æàíà æåòåêòºº÷¿
êûçìàò îðóíäàðûíäàãû èø òàæðûéáàñû ¿÷ æûëäàí êåì ýìåñ;
- Êîíêóðñòóê êîìèññèÿíûí òºðàãàñûíûí àòûíà àðûç (òåë. íîìåðè ìåíåí)
- ªçä¿ê áàðàê÷à (ñ¿ðºò¿ ìåíåí)
- Ðåçþìå, ºì¿ð áàÿíû;
- Áèëèì êâàëèôèêàöèÿñûí æîãîðóëàòêàíäûãû, èëèìèé äàðàæà,
æå èëèìèé íààì àëãàíäûãû æºí¿íäº äèïëîìäîðäóí, ýìãåê êèòåï÷åñèíèí, ïàñïîðòòóí, ñîòòîëáîãîíäóãó àíûê äåãåí òàêòàìà
(ýìãåê êèòåï÷åñèíèí æàíà äèïëîìäóí êº÷¿ðìºëºð¿ íîòàðèóñòàí ê¿áºëºíä¿ðºò).

Òðåáîâàíèå äëÿ ó÷àñòèÿ êîíêóðñà:
1. Êîïèÿ ïàñïîðòà.
2. Êîììåð÷åñêîå ïðåäëîæåíèÿ íà âèäû ìåòàëëîâ: ÷åðíûé ìåòàëë,
ìåäü, àëþìèíèé, ëàòóíü á/ó.
3. Ãàðàíòèéíîå ïèñüìî îá îïëàòå â ñëó÷àå âûèãðûøà òîðãà.
4. Ãàðàíòèéíîå îáÿçàòåëüñòâî êîíêóðñíîé çàÿâêè (çàëîã) â ðàçìåðå 3000 (òðè òûñÿ÷) ñîì (ïðåäúÿâèòü êâèòàíöèþ èëè ïëàòåæíîå
ïîðó÷åíèå îá îïëàòå çàëîãà).
Ðåêâèçèòû îðãàíèçàöèè:
ÎÀÎ "ÍÝÑÊ" ïàíñèîíàò "Ýë-Íóðó", ã.×îëïîí-Àòà, óë.ÀêìàòáàéÀòà, 1 ÈÍÍ: 02512200110100, ð/ñ 1091320100040125, ÔÎÀÎ "Îïòèìà Áàíê" ã.×îëïîí-Àòà ÁÈÊ 109013
Êðèòåðèè îöåíêè êîíêóðñà:
1. Íàèâûñøàÿ ïðåäëîæåííàÿ öåíà çà îäèí êèëîãðàìì.
2. Ïîëíîòà âñåõ äîêóìåíòîâ.
Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ â çàïå÷àòàííûõ êîíâåðòàõ, ñî âëîæåííûìè
äîêóìåíòàìè äî 10.00 ÷. 01.12.2021 ã. âñêðûòèÿ çàÿâîê 01.12.2021 ã.
11.00 ÷. ïî àäðåñó: ã.×îëïîí-Àòà, óë.Àêìàòáàé Àòà, 1.
Òåë.: (0709) 55-55-286.

Äîêóìåíòòåðäè êàáûë àëóó 2021-æûëäûí 23-äåêàáðû ñààò
17.00ãº ÷åéèí æ¿ðã¿ç¿ëºò. Ñûíàê 2021-æûëäûí 24-äåêàáðü ê¿í¿
ñààò 10.00äº áàøòàëàò. Äàðåãè: Òîêòîãóë øààðû, Ïðîèçâîäñòâåííàÿ êº÷ºñ¿ ¹34.
Áàéëàíûø íîìåðè: (03747) 6-00-45.
«Æàëàë-Àáàä îáëóñóíäàãû Òîêòîãóë ðàéîíóíóí æàíà Êàðà-Êºë
øààðûíûí Æàçû-Êå÷¿¿ àéûëûíûí àòàéûí ýñåáèíèí êàðàæàòòàðûí
áàøêàðóó áîþí÷à äèðåêöèÿ» ìàìëåêåòòèê ìåêåìåñè: Òîêòîãóë øààðû Ïðîèçâîäñòâåííàÿ êº÷ºñ¿ ¹34 òåë/ôàêñ: (03747) 6-00-45
E-mail: spezfrwd@mail.ru
ÈÍÍ: 00110199710131
Êîä Êëèåíòà: 6732103
Ñ/Ô: 01-00753-5-09
ÎÀÎ ÐÊ «Àéûë Áàíê» Òîêòîãóë ôèëèàëû
ð/ñ: 1350530033783097
ÁÈÊ: 135019.
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНКЫ
Талас областтык башкармалыгынын инженер-электрик
бош турган кызмат ордуна талапкерлерди тандоо
їчїн ачык сынак жарыяланат – 1 бирдик.
Документтер 2021-жылдын 9-декабрынын саат
17.00їнє чейин кабыл алынат.
Сынакка катышуу їчїн талапкерлерге карата талаптар,
алардын функционалдык милдеттери жана тиешелїї документтердин тизмеси Улуттук банктын www.nbkr.kg дареги боюнча сайтында («Ишке кабыл алуу»/ «Бош турган
кызмат орундары») жайгаштырылган.
Бардык суроолор боюнча тємєнкї дарек боюнча кайрылууга болот:
- Бишкек шаары, Чїй проспекти, 168 дареги боюнча жайгашкан Улуттук банктын Персонал менен иш алып
баруу бєлїмїнїн №117/1 бєлмєсїнє же (0312) 61-10-21,
(0312) 66-90-18 телефондору аркылуу;
- Талас шаары, Бердике баатыр кєчєсї, 291 дареги
боюнча жайгашкан Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Талас областтык башкармалыгы, телефону: (03422)
5-25-68.

23 ноября 2021 года в 11.30 часов в здании ОАО «Национальная
энергетическая холдинговая компания» по адресу: г.Бишкек,
ул.Ахунбаева, 119 состоялось внеочередное Общее собрание
акционеров. Форма проведения очная, кворум собрания -2747242
голосов - 100%.
ÍÀ ÂÍÅÎ×ÅÐÅÄÍÎÌ ÎÁÙÅÌ ÑÎÁÐÀÍÈÈ
ÏÐÈÍßÒÛ ÐÅØÅÍÈß:
1. Âîçëîæèòü ôóíêöèè Ñ÷åòíîé êîìèññèè íà ïðåäñòàâèòåëÿ íåçàâèñèìîãî ðååñòðîäåðæàòåëÿ ÎñÎÎ «Ôîíäðåãèñòð» Äæååí÷îðîåâó Íóðãóëü Ñåéòáåêîâíó.
2. Óòâåðäèòü áþäæåò Îáùåñòâà íà 2021 ãîä ñ ó÷åòîì âíåñåííûõ
èçìåíåíèé.
3. Îäîáðèòü êðóïíóþ ñäåëêó íà ïðèîáðåòåíèå ãèäðîñèëîâîãî îáîðóäîâàíèÿ ñî âñïîìîãàòåëüíûì ãèäðîìåõàíè÷åñêèì îáîðóäîâàíèåì, ñèñòåìàìè àâòîìàòè÷åñêîãî êîíòðîëÿ, óïðàâëåíèÿ è
ñèãíàëèçàöèè äëÿ ñòðîèòåëüñòâà Áàëà-Ñàðóó ÃÝÑ íà ñóììó
1 050 991 368 (îäèí ìèëëèàðä ïÿòüäåñÿò ìèëëèîíîâ äåâÿòüñîò äåâÿíîñòî îäíà òûñÿ÷à òðèñòà øåñòüäåñÿò âîñåìü) ñîì, äëÿ
äàëüíåéøåãî âûñòàâëåíèÿ íà îôèöèàëüíûé ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ çàêóïîê.

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ И
ИНВЕСТИРОВАНИЯ СООБЩЕСТВ (АРИС)
ПРОЕКТ «ПОДДЕРЖКИ МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ»
(ППМС)
I.

•
•
•
•
•

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ

•

Ðåøåíèåì ñóäåáíàÿ êîëëåãèÿ ïî ãðàæäàíñêèì è
ýêîíîìè÷åñêèì äåëàì Áèøêåêñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà îò
15 îêòÿáðÿ 2021 ãîäà äåëî ¹ ÀÁ-05-2165/21 ÃÄ

ОсОО «МирТранс и Ко» признано банкротом.
Ïðèêàçîì Äåïàðòàìåíòà ïî äåëàì áàíêðîòñòâà ïðè Ìèíèñòåðñòâå ýêîíîìèêè Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè îò 18 íîÿáðÿ 2021 ãîäà ¹127
ñïåöèàëüíûì àäìèíèñòðàòîðîì íàçíà÷åí
Ìàéëûáàåâ Ñóþìáàé Ñóåðêóëîâè÷
(ëèöåíçèÿ ¹0124 îò 28.11.2000 ã).
Ñîáðàíèå êðåäèòîðîâ ñîñòîèòñÿ 10 äåêàáðÿ 10.00 ÷àñîâ 2021 ãîäà ïî àäðåñó: ã.Áèøêåê, óë.Ë.Òîëñòîãî ¹100. Ïðåäñòàâèòåëÿì êðåäèòîðîâ äëÿ ó÷àñòèÿ íà ñîáðàíèè íåîáõîäèìî èìåòü ïðè ñåáå íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííóþ äîâåðåííîñòü ñ ïðàâîì ãîëîñîâàíèÿ.
Ñïðàâêè ïî òåë.: (0558) 11-00-83.

ОАО «Чакан ГЭС»

Í-908

ОАО «КЫРГЫЗБАКАЛЕЯ»

•
•
•

Àãåíòñòâî ðàçâèòèÿ è èíâåñòèðîâàíèÿ ñîîáùåñòâ (ÀÐÈÑ), íàñòîÿùèì ïðèãëàøàåò êâàëèôèöèðîâàííûõ ëèö ïðèíÿòü ó÷àñòèå
â êîíêóðñå íà ïîçèöèþ «Ðåãèîíàëüíûé ñïåöèàëèñò ïî çàêóïêàì» 3 åä. (ìåñòî ðàáîòû: ãã. Îø, Äæàëàë-Àáàä, Áàòêåí)
â ðàìêàõ ïðîåêòà «Ïîääåðæêè ìåñòíûõ ñîîáùåñòâ» (ÏÏÌÑ).
Êàíäèäàò äîëæåí ñîîòâåòñòâîâàòü ñëåäóþùèì
êðèòåðèÿì è êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì:
âûñøåå îáðàçîâàíèå â îáëàñòè ýêîíîìèêè, ôèíàíñîâ èëè â
ñîîòâåòñòâóþùåé îáëàñòè;
çíàíèå ðóêîâîäñòâ è ïðîöåäóð Âñåìèðíîãî Áàíêà, äðóãèõ ìåæäóíàðîäíûõ îðãàíèçàöèé ïî çàêóïêå òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã;
çíàíèå ìåñòíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà â îáëàñòè çàêóïîê;
îïûò ðàáîòû â èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòàõ èëè ñìåæíûõ îáëàñòÿõ íå ìåíåå 3-õ ëåò, èç íèõ 1 ãîä ñïåöèàëèñòîì ïî çàêóïêàì;
ïðàêòè÷åñêèé îïûò ðàáîòû â ïîäãîòîâêå òåíäåðíûõ äîêóìåíòîâ, êîíòðàêòîâ, îöåíî÷íûõ îò÷åòîâ;
õîðîøåå çíàíèå ïèñüìåííîãî è ðàçãîâîðíîãî àíãëèéñêîãî ÿçûêà;
àíàëèòè÷åñêèå è êîììóíèêàòèâíûå íàâûêè;
íàâûêè ðàáîòû ñ êîìïüþòåðíûìè ïðîãðàììàìè Microsoft Word
è Excel;
ñïîñîáíîñòü ýôôåêòèâíî ðàáîòàòü â êîìàíäå.

II. Îòáîð êîíñóëüòàíòà áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîöåäóðàìè, óñòàíîâëåííûìè â «Ðóêîâîäñòâî ïî Ðåãóëèðîâàíèþ
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 îòáîðå (ðåçþìå íà ðóññêîì è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ, ñ óêàçàíèåì íîìåðà êîíòàêòíîãî òåëåôîíà è ïîçèöèè) äî 17.30 ÷àñîâ 10 äåêàáðÿ 2021
ãîäà.
IV. Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëåííûå ïîçæå óêàçàííîãî ñðîêà, íå áóäóò
ðàññìîòðåíû. Íà ñîáåñåäîâàíèå áóäóò ïðèãëàøåíû òîëüêî êâàëèôèöèðîâàííûå êàíäèäàòû.

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Микрокредитная
Компания «Байлык
Финанс»
уведомляет об изменении
местонахождения
(юридического адреса)
Компании на следующий
адрес: Кыргызская
Республика, город
Бишкек, Первомайский
район, улица Фатьянова,
дом 170.
Í-903

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
22.11.2021 ã., ïîëíîìî÷èÿ Óñåíîâà Ý.Ñ. ïðåêðàùåíû â ñâÿçè
ñ íåâîçìîæíîñòüþ èñïîëíÿòü
îáÿçàííîñòè ÷ëåíà Ñîâåòà äèðåêòîðîâ ñ 22.11.2021 ã. Âîïðîñ
îá èçáðàíèè ÷ëåíà Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà âçàìåí âûáûâøåãî âûíåñåí íà áëèæàéøåå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ Îáùåñòâà.
Í-911

ЖОГОЛДУ
УТЕРЯ

Â ñâÿçè ñ óòåðåé
ñâèäåòåëüñòâà ÈÏ
Ñìàíàëèåâà Ìèðà
Øàéëîîáåêîâíà
ÈÍÍ 11510197100455 ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-906

Êàëûáåê óóëó Èñëàìãà
òèåøåë¿¿ æåð ó÷àñòîãóíà
(¿ë¿ø¿íº) æåêå ìåí÷èê óêóãó
æºí¿íäºã¿ ê¿áºë¿ã¿ ¹83
(14.03.2000-æ.) æîãîëãîíäóãóíà
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç
äåï òàáûëñûí.

Í-905

Â ñâÿçè ñ óòåðåé
ñâèäåòåëüñòâà ÈÏ Òèõíåíêî
Åâãåíèÿ Âàñèëüåâè÷à êîä
ÎÊÏÎ 28190999 ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-909

ªçãºí ðàéîíóíóí
Êûçûë-Òîî àéûë
ºêìºò¿í¿í Àêêûÿ
àéûëûíûí òóðãóíó
Èáðàèìîâ Êàëäàðãà
òààíäûê æåð ¿ë¿ø¿í¿í
ê¿áºë¿ã¿ ¹08872
æîãîëãîíäóãóíà
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç
äåï òàáûëñûí.

Ï/Ï-660

ªçãºí ðàéîíóíóí
Êûçûë-Îêòÿáðü àéûë
ºêìºò¿í¿í Ýñêè
Ïîêðîâêà àéûëûíûí
òóðãóíó Êî÷êîðîâ
Àðûïæàí Ñóéóíáàåâè÷êà
òààíäûê òóðàê æàéäû
ñàòóó æàíà ñàòûï àëóó
æºí¿íäºã¿ êåëèøèìè
(15.02.2012-æ.)
æîãîëãîíäóãóíà
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç
äåï òàáûëñûí.

Ï/Ï-760

Ñ/Î-325

находящийся по адресу: г.Бишкек, ул. Тоголок Молдо, 5б,
СООБЩАЕТ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ,
что 23.11.2021 г. состоялось внеочередное акционерное собрание
акционеров. Присутствовало 5 акционеров с общим количеством
голосов 405172, кворум собрания 76,6210%.
ÏÐÈÍßÒÎ ÐÅØÅÍÈÅ:
1. Óòâåðäèòü ñîñòàâ ñ÷åòíîé êîìèññèè â ñîñòàâå: Âîëûãèíà Å.Í.,
Îìóðîâà Ñ.Ê., Àáäûëäàåâà Á.
2. Óòâåðäèòü àóäèòîðñêóþ îðãàíèçàöèþ ÎñÎÎ «Òåíäèê àóäèò» è
óòâåðäèòü ðàçìåð âîçíàãðàæäåíèÿ â ñóììå 50 000 ñîì.

Í-904

Â ñâÿçè ñ óòåðåé
ñâèäåòåëüñòâà íà ïðàâî
ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîé
äîëåé ñåðèè ÒÊÊÁ ¹2-907
(îò 01.03.2006 ãîäà) ¹907
âûäàííûé Êàðà-Áóóðèíñêèì
ðàéîííîãî óïðàâëåíèè
ïî çåìëåóñòðîéñòâó è
çåìåëüíûì ðåñóðñîì íà èìÿ
Ñóëàéìàíîâîé Òîêòîáóáó
ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì.
Ï/Ï-163

Â ñâÿçè ñ óòåðåé
ñâèäåòåëüñòâà íà ïðàâî
ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîé
äîëåé ñåðèè ÒÊÊÁ ¹2-409
(îò 20.12.2000 ãîäà) ¹409
âûäàííûé Êàðà-Áóóðèíñêèì
ðàéîííîãî óïðàâëåíèè
ïî çåìëåóñòðîéñòâó è
çåìåëüíûì ðåñóðñîì íà èìÿ
Àáäûæàïàðîâà Êåíåøáåêà
ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì.

Ï/Ï-161

ªçãºí øààðûíäàãû
«Òóëïàð» À÷ûê àêöèîíåðäèê
êîîìóíà òààíäûê æåðãå
æàéãàøòûðóó äîêóìåíòòåðè
ÈÍÍ ¹5-06-18-00020208-01-015,
ÈÍÍ ¹5-06-18-00020208-01-012,
ÈÍÍ ¹5-06-18-0002-020801-009 æîãîëãîíäóãóíà
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç
äåï òàáûëñûí.

Ï/Ï-975

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити
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2021-жылдын 26-ноябры
ПССИ Первомайского района г.Бишкек

ОАО "АВТОСБОРОЧНЫЙ ЗАВОД"

ОБЪЯВЛЯЕТ ПЕРВЫЕ ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ

(þð. àäðåñ: ã.Áèøêåê, óë.×.Âàëèõàíîâà, 4)
Ñîîáùàåò î ñóùåñòâåííîì ôàêòå,
÷òî 19 íîÿáðÿ 2021 ãîäà íà îñíîâàíèè Ñâîäíîãî ïåðåäàòî÷íîãî ðàñïîðÿæåíèÿ íà ñïèñàíèå ÖÁ èç íîìèíàëüíîãî äåðæàíèÿ ÇÀÎ «Öåíòðàëüíûé Äåïîçèòàðèé» çàðåãèñòðèðîâàíà ïåðåäà÷à ïðîñòûõ è ïðèâèëåãèðîâàííûõ àêöèé ÎÀÎ «Àâòîñáîðî÷íûé çàâîä» íà àôôèëèðîâàííîå ëèöî: Ïðîñòûå àêöèè

на движимые имущества - "Toyota Mark-2, 2005 года выпуска
гос. номер В 8757 AN кузов GRX1200021773, "Xonda Fit" 2004
года выпуска гос. номер 01KG078 ACT, кузов CDI 2118459,
принадлежащие на праве частной собственности Торобекову
Тологону Эмиловичу - путем продажи с публичных торгов,
установив начальную (стартовую) продажную цену:
1. "Xonda Fit" в размере 253 600 сомов.
2. "Toyota Mark-2 в размере 392 800 сомов.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ íåîáõîäèìî âíåñòè 5% îò íà÷àëüíîé (ñòàðòîâîé) ïðîäàæíîé ñòîèìîñòè, äî íà÷àëà òîðãîâ íà äåïîçèòíûé ñ÷åò
ÏÑÑÈ Ïåðâîìàéñêîãî ðàéîíà ã. Áèøêåê. Ïîêóïíàÿ öåíà äîëæíà áûòü
âíåñåíà íå ïîçäíåå 7 äíåé ïîñëå òîðãîâ íà äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ
Ïåðâîìàéñêîãî ðàéîíà ã. Áèøêåê ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì: «ÖÊ ïðè
ÌÔ ÊÐ, ÁÈÊ 440001, ð/ñ÷. 4402012100000440, ÈÍÍ 00405199510158,
êîä ïëàòåæà 14238900.
Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 28 äåêàáðÿ 2021 ã. â 10.00 ÷àñîâ ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ èìóùåñòâà.
Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ñóäåáíûé èñïîëíèòåëü Ñóëàéìàíîâà Í.Á.
Ïî âñåì èíòåðåñóþùèìñÿ âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ
ïî òåë.: (0312) 30-31-26 èëè (0703) 62-82-02 èëè ïî
àäðåñó: ã.Áèøêåê, óë.Àáäðàõìàíîâà, 132, êàá. 20.

Í-896

Организатор торгов, индивидуальный
предприниматель Жолчубекова Гулина Социаловна
(после перемены фамилии Жумалиева Г.С.)
äåéñòâóþùàÿ íà îñíîâàíèè ñâèäåòåëüñòâà î
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ñåðèè ×ÃÐ ¹08994
îò 11.12.2008 ãîäà îáúÿâëÿåò ïåðâûå ïóáëè÷íûå
òîðãè ïî ðåàëèçàöèè íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà:

- жилой дом, полезной площадью - 69,99 кв.м., жилой площадью
- 53,99 кв.м., с земельным участком мерою - 594,0 кв.метров,
расположенного по адресу: КР, Нарынская обл., город Нарын,
пер. Ажиев Арун, дом 11.
Начальная стартовая цена 366 800,00 (триста шестьдесят
шесть тысяч восемьсот) кыргызских сом.
Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 28 äåêàáðÿ 2021 ãîäà â 14.00 ÷àñîâ ïî ìåñòó
ðàñïîëîæåíèÿ èìóùåñòâà. Æåëàþùèì ïðèíÿòü ó÷àñòèå â òîðãàõ çà
1 äåíü äî òîðãîâ íåîáõîäèìî âíåñòè ãàðàíòèéíûé âçíîñ - 1% îò íà÷àëüíîé ñòàðòîâîé ñòîèìîñòè èìóùåñòâà, âûñòàâëåííîãî íà òîðãè, íà áàíêîâñêèé ñ÷åò ¹1180000017167691 (êûðãûçñêèõ ñîì) â ôèëèàëå «ÄÊÈÁ-Ãëàâíûé» ÇÀÎ «Äåìèð Êûðãûç Èíòåðíýøíë Áàíê»
ÁÈÊ 118005. Ó÷àñòíèê, âûèãðàâøèé òîðãè äîëæåí â òå÷åíèå 7 äíåé
âíåñòè ñóììó (ïîêóïíóþ öåíó) çà âû÷åòîì ñóììû ðàíåå âíåñåííîãî ãàðàíòèéíîãî âçíîñà.
Þðèäè÷åñêèé àäðåñ îðãàíèçàòîðà òîðãîâ: ×óéñêàÿ îáëàñòü,
Àëàìóäóíñêèé ðàéîí, ñ. Ïðèãîðîäíîå, óë. Þáèëåéíàÿ, 23-9,
êîíò. òåë.: (0771) 71-15-11. Çà êîíñóëüòàöèåé îáðàùàòüñÿ â þðèäè÷åñêèé îòäåë ÇÀÎ «Äåìèð Êûðãûç Èíòåðíýøíë Áàíê» ïî àäðåñó: ã. Áèøêåê, ïð. ×óé, 245, êîíò. òåë.: (0312) 90-57-43 (905-581,
905-577), (0555) 75-59-10, (0551) 75-53-81.

Ñ-528

Специальный администратор
ОсОО «Грейн Групп» - банкрот

254364,0
ñîì

Сынак боюнча документтер 2021-жылдын 21-декабрында саат 17.00гє чейин сынак документтерин кабыл алууєткєрїп берїї актысынын негизинде tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет.
Сынакка чейинки конференция 2021-жылдын 16-декабрында саат 15.00дє видеоконференция байланышы
режиминде єткєрїлєт. Конференцияга катышуу маселеси
боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл.
Сынак боюнча сунуштар Бишкек шаары, Чїй пр.,
168 дареги боюнча 2021-жылдын 24-декабрында саат
15.00гє чейин кабыл алынат.
Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар
кабыл алынбайт жана каралбайт.
Сынак боюнча сунуштар салынган конверттер 2021-жылдын 24-декабрында саат 15.00дє каралат.
Уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 61-52-83 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаўыздар болот.

Отчёт ОсОО «Баркад»
О выплате процентного дохода по первой эмиссии
облигаций за 4-й процентный период по состоянию на
15.11.2021 г. (с 30.10.2021 по 13.11.2021 г.)

Êîë-âî âëàäåëüöåâ îáëèãàöèé ïî êîòîðûì íå âûïëà- 46
÷åíû äîõîäû (ôèç. è þð. ëèöà)
Êîë-âî îáëèãàöèé ïî êîòîðûì íå âûïëà÷åíû äîõî- 5142
äû, ýêç.

Óäîâë., òðåá. ðåì.

Ïðè÷èíà íåâûïëàòû

Êàáûëäàìà
62-38-75
Башкы редактордун 1-орун басары
КАРБОСОВА Жазгїл – 62-38-77
Башкы редактордун орун басары
ДЫЙКАНОВА Жылдыз – 62-38-78

Í-897

Â ñâÿçè ñ óòåðåé äîãîâîð
äàðåíèÿ ¹1984
(îò 16.08.2010 ã.) è ãîñ. àêò
× ¹244094 (îò 08.02.2010 ã.)
èäåí. êîä 5-06-15-1001-0513
íà èìÿ Ìàòàåâà
Òààëàéáåêà Àéäàðêóëîâè÷à
ïðîæèâàþùèé ïî
àäðåñó: Óçãåíñêèé ðàéîí,
ñåëî Ìûðçà-Àêå,
óë.Æýýíáåêîâà, 172 ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.
Ï/Ï-954

Â ñâÿçè ñ óòåðåé
ãîñ. àêòà ×¹793276
(îò 29.08.2018 ã.) íà èìÿ
Çàáëîöêîé Âàëåíòèíû
Èîñèôîâíû ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-898

Â ñâÿçè ñ óòåðåé
ñâèäåòåëüñòâà î
ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè
èíäèâèäóàëüíîãî
ïðåäïðèíèìàòåëÿ
Îðîçáåê óóëó Çàìèðáåêà
ÈÍÍ 20207199101364,
äàòà ðåãèñòðàöèè
(18.01.2018 ã.) è êîä
ÎÊÏÎ 30094062 ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Ï/Ï-370

Í-900

Óäîâëåòâîðèòåëüíîå

ОАО «КЭРЦ»
НАСТОЯЩИМ УВЕДОМЛЯЕТ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ:
23 ноября 2021 года в 11.00 часов по адресу: г.Бишкек,
ул.Ахунбаева, 119 состоялось внеочередное общее собрание
акционеров, форма проведения - очная, кворум собрания - 100%.
ÍÀ ÑÎÁÐÀÍÈÈ ÏÐÈÍßÒÛ ÑËÅÄÓÞÙÈÅ ÐÅØÅÍÈß:
1.1. Âîçëîæèòü ôóíêöèè ñ÷åòíîé êîìèññèè íà Äæååí÷îðîåâó Í.Ñ.ïðåäñòàâèòåëÿ íåçàâèñèìîãî ðååñòðîäåðæàòåëÿ ÎñÎÎ «Ôîíäðåãèñòð».
2.1. Óòâåðäèòü áþäæåò ÎÀÎ «ÊÝÐÖ» íà 2021 ãîä ñ ó÷åòîì âíåñ¸ííûõ èçìåíåíèé.

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

Áàéòèê àéûëûíäà
æàéãàøêàí ìå÷èòêå
òèåøåë¿¿
(05.04.2004-æûëû áåðèëãåí)
¹1548 ìàìëåêåòòèê
êàòòîî ê¿áºë¿ã¿í¿í
æîãîëãîíäóãóíà
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç
äåï òàáûëñûí.

Í-902

Àëûìêóëîâ Àëèñáåê
Òºëáàøèåâè÷êå òèåøåë¿¿
äèïëîìàòèÿëûê ê¿áºë¿ê
¹200 æîãîëãîíäóãóíà
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç
äåï òàáûëñûí.

Í-901

Ñ-240

Í-904

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

Ï/Ï-405

Íåÿâêà îáëèãàöèîíåðà

Гезит ээси: КР Министрлер Кабинети

Бахпурбек
Абдыкарович

Â ñâÿçè ñ óòåðåé
ñâèäåòåëüñòâà íà ïðàâî
ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîé äîëåé
êîä 7-9-8 ñåðèÿ 4-èI-II-VIII-234
(îò 24.07.1998 ãîäà) íà
èìÿ Âûõðèñòà Âàñèëèÿ
Ïàâëîâè÷à ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

ªçãºí øààðûíûí
Îðîì, 28 ¿é¿í¿í òóðãóíó
Ìàìàæàíîâ Íîìàíæàí
Àáäóëëàæàíîâè÷êå
ðàéñòàòòàí æåêå
èøêåðëèê áîþí÷à
áåðèëãåí ê¿áºë¿ã¿
ÎÊÏÎ 24206284,
ÈÍÍ 20501196801051
æîãîëãîíäóãóíà
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç
äåï òàáûëñûí.

3 600 000,00

Îáùàÿ ñóììà âûïëà÷åííûõ äîõîäîâ ïî îáëèãàöèÿì, ñîì 3 394 320,00

Ñîñòîÿíèå

Ñïðàâêè ïî òåë.: (0703) 94-32-07, (0559) 07-70-45.

АЛЕНОВ

Í-899

УТЕРЯ

«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Бишкек ш.,
Токтогул к., 187 дарегинде жайгашкан имаратын
электр энергиясы, жылуулук, суу менен камсыздоо,
канализация, желдетїї жана кондиционер системасын
капиталдык ремонттон єткєрїї» объекти боюнча
долбоордук-сметалык документтерди иштеп чыгуу
боюнча кызмат кєрсєтїїлєрдї сатып алуу їчїн
АЧЫК РЕСПУБЛИКАЛЫК СЫНАК ЄТКЄРЄТ.

Îáùàÿ ñóììà íà÷èñëåííûõ äîõîäîâ, ñîì

Îòêðûòûé àóêöèîí ïî ðåàëèçàöèè ÷àñòè çàëîãîâîãî èìóùåñòâà
ñîñòîèòñÿ â 11.00 ÷àñîâ 27 äåêàáðÿ 2021 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 óêàçàííîìó âûøå àäðåñó â
âèäå çàÿâêè-äîãîâîðà. Ïîñëåäíèé äåíü ïðèåìà çàÿâîê äî 11.00 ÷àñîâ 25 äåêàáðÿ 2021 ãîäà. Ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå äîïóñêàþòñÿ ëèöà, âíåñøèå íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò èëè â êàññó îðãàíèçàòîðà òîðãà ãàðàíòèéíûé âçíîñ â ðàçìåðå 10% îò ñòàðòîâîé öåíû ëîòà è ñòîèìîñòü
âõîäíîãî áèëåòà: äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö - 500 ñîì, ôèç. ëèö - 200 ñîì,
äëÿ çðèòåëåé - 100 ñîì. Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ ñ ñîãëàñèÿ çàëîãîäåðæàòåëÿ ñ ïðèìåíåíèåì íîðì ïðàâèë î ïîðÿäêå ïðèìåíåíèÿ ïðîöåäóð
ïðîöåññà áàíêðîòñòâà è Çàêîíà ÊÐ «Î áàíêðîòñòâå». Ïîáåäèòåëåì
àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ëèöî, ïðåäëîæèâøåå íàèâûñøóþ öåíó çà ëîò.

Башкы редактор

4346 øò. (69,9276%)

ЖОГОЛДУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНКЫ

Îáùåå êîë-âî âëàäåëüöåâ îáëèãàöèé, ïîëó÷èâøèõ 173
äîõîäû (ôèç. è þð. ëèöà)

ïðîâîäèòü àóêöèîí ïî ðåàëèçàöèè ÷àñòè
çàëîãîâûõ èìóùåñòâåííûõ àêòèâîâ äîëæíèêà ñ
âûñòàâëåíèåì ïî îöåíî÷íîé ñòîèìîñòè.
Íà àóêöèîí âûñòàâëÿþòñÿ:
Ñòàðòîâàÿ
öåíà
1335412,0
ñîì

Ñòàëî ïîñëå ïåðåäà÷è %
89254 øò. (83,5712%)

Îáùåå êîë-âî âëàäåëüöåâ îáëèãàöèé (ôèç. è þð. ëèöà) 219

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ

¹
Íàèìåíîâàíèå
ëîòà
Ñåäåëüíûé òÿãà÷ ìàðêè «Âîëü1
âî-FH12» 2002 ãîäà âûïóñêà,
öâåò çåë¸íûé.
Ïîëóïðèöåï ìàðêè «ËÀÌÁÅÐÒ»
2
1996 ãîäà âûïóñêà, öâåò áåëûé.

Áûëî êîë-âî äî ïåðåäà÷è %
Ïîëó÷èëè êîë-âî %
ÎñÎÎ «ÔÀÇ»
89214 ò. (83,5337%)
40 øò. (0,0374%)
Òàêæå ïåðåäà÷à ïðèâèëåãèðîâàííûõ àêöèé
ÎñÎÎ «ÔÀÇ»
4342 øò. (69,8632%)
4 øò. (0,0644%)

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

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

Жарнамалардын мазмунуна
редакция жооп бербейт.

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

Компьютердик
борбор – 62-38-74

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

Жарнамалар кыргыз, орус, англис
тилдеринде берилет.

erkintoo777@mail.ru
erkintoonews@gmail.com

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

Èíäåêñè: 68451
"Учкун" ААКнын
басмаканасында басылды.
Áóéðóòìà ¹1160. Íóñêàñû 4262
Áàñóóãà 25.11.2021-æ. ñààò 18.00äº áåðèëäè
Ñàòûê êåëèøèì áààäà

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити
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Биздин Валентина!
UFC боюнча
дїйнє чемпиону
Валентина
ШЕВЧЕНКО:
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UFC чемпиону Валентина
Шевченко мекенине келээри
менен кїтїп жаткан
кїйєрмандары менен жолугушту.
Журналисттер їчїн да
маалымат жыйынын єткєрїп,
бир топ суроолорго жооп берди.
- Валентина, сизди кєп
убакыттан бери кїттїк. Мекенинизге кош келдиўиз!
- Рахмат. Єтє кубанычтамын. Сентябрь айында эле
Кыргызстанга келїїнї пландаштырганбыз. Убакыт-сааты
эми чыкты.
- Жакында 6-жолу чемпиондук макамыўызды
коргоп, жеўишке жеттиўиз.
Алдыда кандай пландарыўыз бар. Аманда Нунес менен октагондо кездешїїгє
кандай карайсыз?
- Машыгууларды уланта берем. Мындан ары да чемпиондук
курумду коргоого аракетимди
жасайм. Ал эми Аманда менен
кайсы учурда болбосун кез келїїгє даярмын.
- Мушкерлердин абсолюттук чемпионатына (UFC) кыргыз кыздарынан кирїї мїмкїнчїлїгї барбы? Бар болсо
кимдер кире алат?
- Кыргыз Республикасында
аралаш таймаш боюнча машыгып, октагонго чыгып жїргєн
уландар кєп. Алардын деўгээли
мыкты. Мен бул тармакта кыздарды кєргїм келет. Каалоо болсо, талыкпаган машыгуу аркылуу
ийгиликке жетсе болот.
- Турмушка чыгып, эне

болуу тууралуу ойлоносузбу?
- Бул ар бир кыздын єзїнїн эрки деп ойлойм. Эгер кыз 21 жашында турмушка чыгам деп чечсе, анда ошол жашта турмушка
чыгат. Негизи турмушка 60 жашта да чыкса болот.
- Жеўил салмакта да чемпиондук курду алуу ниетиўиз барбы?
- Мен їчїн 57 килограмм салмак идеалдуу деп эсептейм. Салмак таштап, башка категорияда
курга ээлик кылгым келбейт.
Мен чыныгы таймаш єткєрїїнїн
тарапташымын.
- Кыргыз єлкєсїнє канча
убакытка келдиўиз?

- Мекенимде 2 аптадан ашык убакыт жїрсємбї деген оюм бар. Анткени,
2019-жылы келгенде тез эле
кетип калгам. Єз єлкємдє
кєбїрєєк болууну дайыма
кыялданам.
-Бишкек шаарындагы
кандай єзгєрїїлєрдї байкап жатасыз?
- Борбор калаабызда жаўы
имараттар пайда болуп, курулуштар кєбєйїптїр. Бул
жакшы кєрїнїш. Мени дагы бир нерсе кубандырды.
Бул калаабыздын борбордук бєлїгїнїн єзгєрбєгєндїгї. Бул шаардын єзгєчєлїгї. Калаабыз єзгєрсє тоо
тараптары єзгєрїп, ошол
тарапка курулуштар курулса деп ойлойм. Ал эми борбордук бєлїк єзїнїн баштапкы сулуулугун жоготпошу керек.
- Кыргыз Республикасында
аралаш таймаш боюнча академия ачуу планыўыз барбы?
Анткени сизден сабак алабыз
деген жаштар кєп.
- Менин апам учурда єлкєнїн
Тай боксу боюнча федерациянын президенти. Бул федерация
ишмердїїлїгїн кызуу жїргїзїп,
балдарды машыктыруу менен
алектенип келет. Федерациянын
мушкерлери эл аралык деўгээлде таймаштарга чыгып жїрїшєт.
Эгерде академия тууралуу сєз
кыла турган болсок, анын ачылышына мен да салым кошсом
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КАЗАНДА ЖАРАНДАР
КООМДУК
ТРАНСПОРТТОРДУ
КОЛДОНО АЛБАЙ
КАЛЫШТЫ
Татарстандын борбор калаасы Казанда миўдеген жарандар QR-код камтылган медициналык документтеринин жоктугунан коомдук транспортту
колдоно албай калышты. Бул тууралуу шаардык мэрия билдирди. Татарстандын бийлиги апта башынан тартып
коронавируска каршы вакцина алгандыгын тастыктаган сертификаты жокторго коомдук транспортторду колдонууга

тыюу салуу чечимин кабыл алган. Ал
эми жїйєєлїї себептер менен эмделбегендерден атайын тастыктама документтери талап кылынууда.

НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ
ЛИДЕРЛИКТЕН КЕТТИ
Казакстандын туўгуч президенти
Нурсултан Назарбаев “Нур Отан” партиясынын лидерлигинен кетип, расмий тїрдє учурдагы мамлекет башчысы Касым-Жомарт Токаевге єткєрїп берди. Бул тууралуу ал партиянын
саясий кеўешинин кеўейтилген жыйынынын жыйынтыгында жарыялады. Бул чечимди съезд бекитиши керек.

деген оюм бар. Бирок, азыркы
тапта профессионалдык карьерамдын їстїнєн иштеп жаткан
спортсмен катары экинчи багытты да бирдей алып кетїї мїмкїн
эмес деп ойлойм.
- Октагондо кимдер менен
кїч сынашууну каалайсыз?
- Таймаш бул - кырдаал. Каршылаш менен кїч сынашуу оўой
нерсе эмес. Жеўилїї ызасын тартып калуу мїмкїнчїлїгї болот.
Андыктан таймашууга мыкты
даярдык кєрїш керек. Менин
биринчи максатым эў мыктылар менен кїч сынашуу.
- Сиз “Соккулар” тасмасына
тартылдыўыз. Актриса катары кандай сезимде болдуўуз.
Эгер дагы тасмага тартылуу
сунушу тїшсє тартыласызбы?
- Мен їчїн маданият тармагы
жат эмес. Анткени Бїбїсара Бейшеналиева атындагы искусство
институтун аяктагам. Кесибим
боюнча кино режиссёрмун. Бирок, Холли Берри катышкан, режиссёрлук кылган “Соккулар”
тасмасы чоў масштабдагы тасма
болду. Киного тартылуу жагымдуу сезимдерди калтырды. Эгер
дагы сунуш тїшсє баш тартпайм.
- Кыргыз Республикасы сиз
їчїн...
- Менин мекеним! Спортсмен
катары рухумду, мїнєзїмдї калыптандырган єлкє. Биздин мекенибизде жакшы адамдар жашашат. Жаратылышы кооз. Ашканасы аябай даамдуу. Туулуп

Назарбаев бул кабыл алган чечими менен ал єлкєнїн биримдигин кєрсєткєнїн тїшїндїрдї.

ОКУМУШТУУЛАР
ВИРУСКА КАРШЫ
МУРУН ТАМЧЫЛАРЫН
ОЙЛОП ТАБЫШТЫ
Лондондогу Мария Ханышасы Университетинин адистери Raphael Labs
биотехникалык компаниясы тарабынан иштелип чыккан мурун тамчыларын бир жылдан ашык убакыттан бери сынап келишет. Окумуштуулардын
айтымында бул препарат вакцина эмес
жана ал мурун кєўдєйїн вирустун бир
нече тїрїнєн коргойт. Препараттын натыйжалуулугу лабораториялык шарттардан тышкары текшерїїдєн єткєндєн кийин билинет.

ДССУ ЕВРОПА ЇЧЇН
КООПТОНУУДА
Европа мамлекеттеринде акыркы бир
айдын аралыгында коронавируска кабылгандардын жана каза болгондордунсаны кескин єстї. Буга кооптонгон Дїйнєлїк саламаттыкты сактоо уюму (ДССУ) учурдагы тенденция сактала турган болсо 2022-жылдын март айына чейин Европа мамлекеттеринде каза болгондордун саны 2 миллиондон ашышы

єскєн жериме келгенде дайыма
кубанычта болом. Жєн эле кєчєлєрїндє басам, абасынан керекере дем алам. Кубанам... Чексиз
кубанам...
- Дайыма жеўишке жеткенден кийин бийлейсиз. Ушул
салтыўыз тууралуу айтып
берсеўиз?
- Тай боксу боюнча таймаштарга чыгып жїргєндє лезгинка
бийин кїч сынашуунун алдында
бийлечїмїн. Кийин UFCге келгенде жеўиштен кийин бийлєєнї чечкем.
- Эжеўиз Антонина Шевченко да азыр ийгиликтерди жаратып келе жатат. Эгер
чемпиондук курду талашууда
эже-сиўди кез келип калса,
кїч сынашууга чыгасызбы?
- Андай таймаш болбойт. Октагонго чыкканда мен жеўишке жетїї їчїн чыгам. Антонинанын да максаты - жеўиш. Мен
эже-сиўдинин кїч сынашуусун
туура эмес нерсе деп ойлойм.
- Жогорку Кеўештин депутаттарын шайлоо 28-ноябрда
єтєт. Шайлоого катышасызбы?
- Туура тандоо жасоо ар бир
атуулдун милдети. Бирок, мен
талапкерлер тууралуу эч нерсе
айта албайм. Спорт саясаттан
алыс нерсе деп ойлоп келем. Саясат тууралуу айтуунун бул жерде
такыр кажети жок.
- Мыйзам боюнча шайлоого
катыша аласызбы?
- Ооба.
- Аралаш таймаш боюнча машыгып жаткан кыргыз
кыздары аз. Бул спорттун
тїрїндє ийгилик жараткан
спортчу катары сиздин жолуўузду жолдойм деген кыздарга кандай кеўеш бересиз?
- Спорт менен машыгыш керек.
Ал адамды сулуу кылат. UFCге
баруу їчїн алган багыттан кайтпоо маанилїї. Кээ бир учурларда кыйын болот. Бирок, машыгууларды таштабай, єз ишиўди
сїйїї керек. Спорт менен машыккан кыздар эркектерге окшоп калат деген тїшїнїк туура эмес. Анткени, ким эркекке
окшогусу келсе ошондой болот.
Окшогусу келбегендер, аялзаты
катары єзїнїн сулуулугун сактап калат.
Даярдаган
Жазгїл КЕНЖЕТАЕВА

мїмкїн деп божомолдошту. Адистер илдетти ооздуктоо їчїн азыртадан баштап
кошумча чараларды кєрїї зарылдыгын
билдиришїїдє. Илдеттин тез жайылышына їч негизги фактор таасирин берїїдє. Биринчиден, Европада єтє тездик менен жуккан коронавирустун дельта штаммы басымдык кылууда. Экинчиден, айрым мамлекеттерде чектєєлєр алынып салынган. Їчїнчїдєн, Европа калкынын кєпчїлїк бєлїгї вакцина алган эмес. Буга байланыштуу ДССУ
Европа элин эмдєєдєн єтїїгє, бет кап
тагынууга, социалдык аралыкты сактоого жана коомдук жайларда топтолбоого чакырды.

АЯЛЗАТЫ ТАРТЫЛГАН
ТАСМАЛАР КЄРСЄТЇЛБЄЙТ
Ооган телеканалдары аял алып баруучулар, актрисалар тартылган берїїлєрдї жана тасмаларды эфирлерден толугу менен алып салып, мындан
кийин кєрсєтїїгє тыюу салды. Мындай
чечимди азыркы бийликтин башында
турган “Талибан” кыймылынын єкїлдєрї кабыл алышты. Ал эми журналист
жана дикторлорго экранга жоолук салынып чыгуу буйрутулду. Учурда Диний башкармалыгы жоолуктун ордуна
паранжа кийгизїї сунушун киргизїїнї
талкулашууда.
Айзада ДЕРКЕМБАЕВА

