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БАЛАНЫН КАЙСЫ 
ТИЛДЕ СЇЙЛЄЄРЇН 
ЭНЕ ЧЕЧЕТ

“ОЛУТТУУ 
ДООМАТТАРДЫ 
КОЮУГА НЕГИЗ ЖОК”

“АЛТЫН УЮТКУ” 
КАЛКТЫН УЮТКУСУ

Сергей ЛЕБЕДЕВ:

“ТЕХНИКАЛЫК МЇЧЇЛЇШТЇК 
БАРДЫК ИШКЕ КЄЄ 

ЖАПКАНДАЙ БОЛДУ”

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум єткєрїї 
боюнча борбордук комиссиясынын мїчєсї Узарбек ЖЫЛКЫБАЕВ:

3-БЕТТЕ

4-БЕТТЕ

13-БЕТТЕ

16-БЕТТЕ

ДОБУШТАР 
КОЛ МЕНЕН 
САНАЛАТ
29-ноябрда саат 18.00гє 
карата бюллетендердин 
16,24%ы кол менен саналып 
бїттї. БШКнын маалыматы 
боюнча 2494 шайлоо 
участогунун ичинен 405 шайлоо 
участогундагы протоколдор 
алынган. Автоматтык 
саноочу урналардан келген 
маалыматтар алдын ала 
алынган гана жыйынтык. 
Шайлоо тилкелериндеги 
добуштар колго эсептелип 
жаткандыктан маалыматтар 
дагы єзгєрєт.

2022-ЖЫЛДЫН АЛГАЧКЫ 6 АЙЫНА ЖАЗЫЛУУ 
БАШТАЛДЫ.

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

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

которуу аркылуу – 1454,22 сом.

– эгемендїї доордун гезити
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Президент Садыр Жапаров 
Жогорку Кеўештин 
депутаттарын шайлоодо 
добуш берїї аяктаган соў 
шайлоодон кийин - 
баары менен иштешїїгє 
даярбыз деген багытта 
кайрылуусун жасаган. 

Айрым партиялар арасында 
шайлоо боюнча терс пикирлер 
айтыла баштагандыктан Єл-
кє башчысы єзїнїн социалдык 

баракчасына “Урматтуу кыргыз-
стандыктар! Борбордук шай-
лоо комиссиясынын серверин-
де “сбой” болду, “добуштарды 
уурдады” деп ызы-чуу салып 
жаткан партияларга айтаарым: 
бюллетендерди кол менен санап 
чыгууга силерге эч ким тоскоол 
болбойт. Кол менен санап чык-
кыла. Толук санап чыгып, ар 
бир нааразы болгон партия-
лар ынанмайынча бюллетен-
дер эч жакка жылбаш керек. 

Эгер чындап эле БШК жасалма 
кылган болсо, БШКнын бар-
дык мїчєлєрї жоопко тарты-
лышат. Керт баштары менен 
жооп беришет. Бийлик тарап-
тан шайлоо процессине кий-
лигишпегендей эле БШКнын 
ишине дагы эч ким кийлигиш-
кен жок. Эгер ким кийлигиш-
кен болсо БШКнын мїчєлєрї 
ачык айткыла. Адамдан корк-
погула. Кудайдан корккула”, – 
деп жазды. 

ПРЕЗИДЕНТ 
ДОБУШ БЕРДИ
Мамлекет башчысы Садыр Жапаров 28-ноябрда 
КРнын Жогорку Кеўешинин депутаттарын 
шайлоодо Бишкек шаарындагы №1053 шайлоо 
тилкесинде добуш берди. 

Добуш берїїдєн соў Садыр Жапаров єлкє жа-
рандарын парламенттик шайлоого активдїї ка-
тышуу менен атуулдук милдетин аткарууга ча-
кырып, “ар бириўиздердин добушуўуздардан 
Кыргыз Республикасынын, анын ичинде єзї-
ўїздєрдїн, балдарыўыздардын келечеги анык-
талат” деген оюн билдирди.

Єлкє башчысы 
Садыр Жапаровдун 
Тїркмєнстандын
 борбору – Ашхабад 
шаарына болгон бир 
кїндїк жумушчу 
сапарынын алкагында 
Тїркмєнстандын 
лидери Гурбангулы 
Бердымухамедов менен 
жолугушуп, Экономикалык 
кызматташтык уюмунун 
(ЭКУ) 15-саммитине 
катышып сєз сїйлєдї. 

Анда кїн тартибиндеги 
актуалдуу маселелер боюн-
ча кеўири пикир алмашуу 
їчїн жагымдуу шарттар-
ды тїзїїдє Уюмдун маа-
нилїї ролун белгиледи. 
Ошондой эле, ЭКУга мїчє-
мамлекеттердин лидерле-
рин экономикалык єсїш-
тє жана чєлкємдї єнїк-
тїрїїдє экономика їчїн 
артыкчылыктуу болгон 

транспорт жана коммуни-
кациялар, єнєр жай, энер-
гетика, соода жана инвес-
тиция, туризм жана айлана-
чєйрєнї коргоо сыяктуу 
тармактарда тийиштїї                                         
стратегия иштеп чыгып, аны 
ишке ашырууда чечкиндїї 

болууга чакырды. Жы-
йынтыгында ЭКУга мїчє-
мамлекеттердин мамлекет 
жана єкмєт башчылары 
жыйынтыктоочу документ-
ти – ЭКУну динамикалык 
уюм катары бекемдєєгє, 
ага мїчє мамлекеттердин 

ортосундагы кызматташ-
тыкты тереўдетїїгє жана 
кеўейтїїгє, ошондой эле 
жалпы баалуулуктарды, 
кызыкчылыктарды тїзїїгє 
багытталган иш-аракеттер 
боюнча Ашхабад консенсу-
сун кабыл алышты. 

Министрлер Кабинетинин Тєрагасы 
Акылбек Жапаров КРнын Жогорку 
Кеўешинин депутаттарын шайлоодо 
Бишкек шаарынын №71 жалпы орто 
билим берїї мектеп-интернатынын 
имаратында жайгашкан №1142 
шайлоо участогунда добуш берди. 

Добуш берїїдєн соў мекендеш-
терге: “Биздин шайлоого жана шай-
ланууга укугубуз бар. Сиздер та-
тыктуу тандоо жасап, сиздердин 
кызыкчылыгыўыздарды жактап, 

экономиканын єсїшїнє єбєлгє тї-
зїп, сиздердин пенсияларыўыздар-
ды жана айлык акыўыздарды жо-
горулата турган мыйзамдарды жаза 
турган депутаттарды шайлайсыздар 
деп ишенем. Єлкє тарыхында алгач 
ирет Президенттин Администрация-
сы жана Министрлер Кабинети шай-
лоо процессине кийлигишкен жок деп 
айтууга болот. Сиздердин жоопкер-
чиликтїї, салмактуу, мекенчилдик, 
жарандык позицияўыздарга ишенем”, 
- деп кайрылуу жасады.

Бажы чек арасы аркылуу 
товарларды єткєрїїдє 
коридорлордун тїрлєрї 
аныкталды. Тийиштїї 
чечимге Министрлер 
Кабинетинин Тєрагасы 
Акылбек Жапаров кол 
койгон. 

Аталган чечим бажы ор-
гандары тарабынан тобо-
келдиктерди минималдашты-
руу боюнча чараларды диф-
ференттїї колдонуунун за-
рылдыгы аныкталбаган Ев-
разия экономикалык бир-
лигинин бажы чек арасы ар-
кылуу товарларды єткєрїїнї 
тездетїї жана жєнєкєйлєтїї 
їчїн тобокелдиктерди баш-
каруу системасын пайдала-
нуу максатында кабыл алын-
ган. Мындан улам, “Бажылык 
жєнгє салуу жєнїндє” КР-
нын Мыйзамынын 103-бе-
ренесине, “КРнын Министр-
лер Кабинети жєнїндє” КР-
нын конституциялык Мыйза-
мынын 13 жана 17-беренеле-
рине ылайык, бажы чек ара-
сы аркылуу товарларды єт-
кєрїїдє коридорлордун тє-
мєнкїдєй тїрлєрї жана ка-
тегориялоонун жыйынтык-
тары боюнча колдонулуучу 
тобокелдиктерди минимал-
даштыруу боюнча аларга тие-
шелїї чаралары аныкталды: 

“жашыл коридор”– тобокел-
диктерди минималдаштыруу 
боюнча чаралар колдонул-
байт; “сары коридор” – до-
кументтерди текшерїї ме-
нен байланышкан тобокел-
диктерди минималдаштыруу 
боюнча чаралар колдонулат; 
“кызыл коридор” – “бажы-
лык жана башка документ-
терди жана (же) маалымат-
ты текшерїї” жана “бажы-
лык текшерїї” бажы конт-
ролунун формаларын мил-
деттїї тїрдє колдонуу менен 

тобокелдиктерди минимал-
даштыруу їчїн бардык ча-
ралар колдонулушу мїмкїн.

Жактарды тобокелдиктин 
тємєн, орто же жогорку деў-
гээлиндеги категорияларга 
киргизїї тартиби жана кри-
терийлери бажы иши чєй-
рєсїндєгї ыйгарым укуктуу 
мамлекеттик орган тарабы-
нан аныкталат деп белгилен-
ген.

Даярдаган 
Жазгїл КАРБОСОВА

ТЇРКМЄНСТАНГА 
БОЛГОН ИШ САПАР

КРнын Президенти Садыр ЖАПАРОВ: 

“НААРАЗЫ ПАРТИЯЛАР ЫНАНМАЙЫНЧА 
БЮЛЛЕТЕНДЕР ЭЧ ЖАККА ЖЫЛБАШ КЕРЕК”

Акылбек ЖАПАРОВ:

“МЕКЕНЧИЛДИК 
ПОЗИЦИЯЎЫЗДАРГА ИШЕНЕМ”

ТОВАРЛАРДЫ ЄТКЄРЇЇДЄ 
КОРИДОРЛОРДУН ТЇРЛЄРЇ АНЫКТАЛДЫ
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Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум єткєрїї 
боюнча борбордук комиссиясынын мїчєсї Узарбек ЖЫЛКЫБАЕВ:

- Узарбек мырза, мына кыр-
гыз эли кєптєн кїткєн парла-
менттик шайлоо болуп єттї. Де-
геним, ЖКнын 6-чакырылы-
шынын депутаттары былтыр-
кы революциядан кийин дагы 
бир жылга узак иштеп, жаўы 
парламенттин келишин кїт-
тїк. Жалпысынан даярдыктар 
кандай болду эле, шайлоо кан-
дай єттї?

- 29-августта Президенттин 
“28-ноябрга Жогорку Кеўештин 
депутаттарын шайлоо кїнїн бел-
гилєє боюнча” Жарлыгы чыккан. 
Ошондон баштап эбегейсиз иштер 
жїрїп, маалымат жеткирїї компа-
ниясы катуу иштеди. Анткени, би-
ринчи жолу аралаш система менен 
36сы бир мандаттуу округдардан, 
54ї партиялык ачык тизме менен 
шайлоодон утуп келди. Ушул 3 ай-
дын ичинде БШК 50 миў 500дєн 
ашык адамды окуттук. Алар – 30 
миўден ашык участкалык комис-
сиянын мїчєлєрї, 700дєй укук 
коргоо органдарынын кызматкер-
лери, ЖМКнын єкїлдєрї, аял та-
лапкерлер, жаштар. Алардын ак-
тивдїїлїгїн жогорулатуу їчїн 8 
тренинг єткєрїлдї. Ошондой эле 
саясий партияларга, єкїлдєрїнє, 
талапкерлерге, анын єкїлдєрї-
нє жалпысынан 10дон ашык тре-
нинг єттї. 

- Эгерде ушунча окуулар 
болсо, анда эмнеге шайлоо кї-
нї эки бюллетенди кармаган 
шайлоочулар сандардан адаш-
ты? Кєбї кайсы талапкер кай-
сы санда экенин билбей калыш-
ты да.

- Буларды тїшїндїрїї їчїн 56 
кыска сурдокотормосу менен кыр-
гыз, орус тилдеринде роликтер чы-
гып, борбордук жана облустук те-
леканалдарда кєрсєтїлїп турду. 
Талапкерлер да ушул маалымат-
ты жеткириш керек эле. Биз ге-
зиттерге 150 миў нуска менен та-
лапкерлер жєнїндє маалыматты 
чыгардык. Булар 12 аймактык ге-
зиттер жана “Эркин-Тоо” мамле-
кеттик гезити. Аларды бекер та-
раттык. Андан сырткары, 750 миў-
ден ашык буклет, флейер, кичирээк 

баннерлерди чыгарып, шайлоо 
участокторуна бердик. Ар бир 
участокто бир мандаттуу округдар-
дын талапкерлери жєнїндє маалы-
мат жана партиялар жєнїндє ки-
тепчелер турду. Туура, шайлоочу-
ларда адашкандар болду. Быйыл 
элдин шайлоого кызыгуусу бол-
гон жок. Эксперттер да муну бел-
гилешти. Бир жылдын ичинде ал-
ты шайлоо єтсє, элди тажаткандай 
болду да. Экинчи жагынан, бийлик 
административдик ресурсту жокко 
чыгарды. Мекеме-ишканалар шай-
лоочуларды машина менен ташып 
келип салдырткан жок. Добуш са-
тып алуу да жок болду. Кызыкчы-
лык болбогондон кийин кєбї шай-
лоого барган жок. 

- Жалпысынан канча шай-
лоочу катышты?

- 3 млн 700 миў шайлоочу болсо, 
анын 1 млн 300 миўи шайлоого ка-
тышты. Ошондо жалпы шайлоочу-
лардын 35%ы келди. 

- Эртеўки кїнї “бул элдин аз 
пайызы шайлаган парламент 
мыйзамсыз болуп калды” деп 
чыгышпайбы?

- Андай болбойт, анткени мый-
замда “мынча пайыз келиш керек” 
деген норма жок. Референдумда 
30%дан кем эмес шайлоочу ке-
лиш керек деген норма бар. Шай-
лоо милдет эмес, укук. Чет єлкє-
лїк шайлоочулар їчїн да 59 учас-
ток ачып бердик. Бирок ал жакта 
деле шайлоого аз катышты. “Биз-
дин укукту тебелеп жатасыўар” де-
гендер шайлоого єздєрї келишкен 
жок. Жалпысынан даярдык жак-
шы жїрдї. Республикалык штабды 
Коопсуздук кеўешинин катчысы, 
генерал Марат Иманкулов єзї же-
тектеди. Бул дагы єзгєчєлїк бол-
ду. Мурун вице-премьерлер эле же-
тектеп койчу. Ал “административ-
дик ресурс колдонулса катуу жаза 
аласыўар” деп эскертип турду. Биз 
дагы аймактардын баарын кыды-
рып, облустук, райондук мекеме-
уюмдарда, айыл єкмєттєрдє жы-
йындарды єткєрдїк. Ушул шай-
лоо єнєктїгїнє абдан кєўїл бу-
рулуп, шайлоо жакшы деўгээлде 
таза єттї. 

- Канча эл аралык байкоочу-
лар келди?

- 750гє жакын эл аралык бай-
коочулар келди. Алар дагы шай-
лоо таза болду деп жогору баала-
рын коюп жатышат. Болгону, бар-
дык ишти бир кєє жаап кеткендей 
болду. Ал техникалык гана мїчї-
лїштїк болду. 

- Саат кечки 8дерде шай-
лоонун жїрїшїн тїз кєрсєтїп 
жатканда компьютер єчїп ка-
лып, кайра кїйгєндє айырма-
чылыктар чыкты деген жаў-
жал чыкты. Чынында кандай 
болду эле?

- Биздин негизги сайтта маселе 
болгон жок. Бизден “кореялык сис-
темадан кеттиби?” деп сурап жаты-
шат. Ал жерде да кєйгєй жаралган 
жок. БШКнын эле it-адистери кол-
донуучуларга оўой киргенге деп 
жеўилдик кылуу максатында єзїн-
чє сайт ачышкан экен, ошол жерде 
техникалык мїчїлїштїктєр кетти. 
АСУлардан (автоматтык саноочу 
урналар) келген маалыматтар ал-
дын ала гана жыйынтык. Кол ме-
нен санагандан кийин протокол 
менен берилет. Ошондуктан эч 
кандай мыйзам бузуу болгон жок. 
Азыр республика боюнча участ-
калык комиссиялар иштеп жатат. 
Алар тїнї менен уктабай чыгыш-
ты, анткени эки система менен – 
бир мандаттуу округдардын жы-
йынтыгын чыгарып, протоколго 
кол коюп, андан кийин партия-
лык тизмени, анын ичиндеги ар 
бир талапкер канча добуш алга-
нын саноо – кєп убакытты талап 
кылууда. 

- Жыгылган кїрєшкє тойбойт 
болуп, 5 пайыздык чекке жет-
пей калгандар кол менен са-
ноого єтєбїз деп жатышат. Бул 
канча кїндє бїтєт?

- Булар оозеки эле айтып жаты-
шат, жазуу тїрїндє арыз келип тї-
шє элек. 5%дык тосмого жетпей 
калгандар кайра саноо эмес, бул 
шайлоону жокко чыгарып, кайра 
шайлоо єткєргїлє деп жатышат. 
Ал кишилер деле акылдуу, єздєрї 
деле техникалык ката кетип кал-
ганын, эч кандай бурмалоо бол-
богонун жакшы тїшїнїп турушат. 
Ар бир шайлоо участкасында алар-
дын єкїлдєрї отурат, алардан маа-
лыматты тактап койсо болот. Би-
рок, баарын бирден санатып чы-
гуу єтє чоў ишке айланат. Мый-
зам боюнча биз 20 кїндїн ичинде, 
18-декабрга чейин жыйынтык чы-
гарып беришибиз керек. Єтїп кел-
ген партиялар арыз беребиз, ай-
рым жерлерден шектенип турабыз 
дегендей кайрылып жатышат. Бер-
се, карап беребиз. Бул мурун де-
ле болуп келген, кийин деле боло 

берет. Бул жалпы жумуш процесси. 
Эл аралык уюмдардын байкоочу-
лары бизди колдоп жатышат. “Ке-
чээтен бери кыдырып жїрїп таў 
калдык. Кыргыз Республикасын-
дагы шайлоо КМШ єлкєлєрїндє 
алдыда деп мурда айтканыбыз ме-
нен мїчїлїштїктєр кєп болчу. Би-
рок, бул жолкудай жакшы уюшту-
рулган шайлоону кєргєн эмеспиз”, 
- деп айтышты. Аларга да ыраазы-
чылык билдиребиз. 

- Бир мандаттуу округдар-
дан келгендерде партиядагы-
дай маселе жаралган жок. Бол-
гону Бишкек шаарынын ичинде 
эки райондун эли “баарына кар-
шы” добуш берип, депутат кел-
бей калды. Буларга кайра шай-
лоо качан болот?

- Бул шайлоонун жыйынтыгы 
чыгып бїткєндєн кийин алар їчїн 
кайра шайлоону уюштурабыз.

- Тїшкєн арыздардын маани-
си негизинен кандай болду?

- Мен шайлоочуларга маалы-
мат жеткирїї жана їгїт иштерин 
кєзємєлдєє боюнча жумушчу то-
бун жетектедим. Мыйзамда мек-
теп, бала бакча, оорукана, мечит-
ке 100 метр барууга тыюу салынат 
деп жазылып калыптыр. Айрым 
жерлерде мектеп менен мечиттен 
алыстаса эле айылдан чыгып ка-
лат экен. “Биз каякка жыйын єт-
кєрєбїз?” дегендер болду. Ленин 
районунан дагы бир арыз тїштї, 
бир талапкердин фамилиясы жа-
зылган автоунаа бала бакчанын 
жанынан єтїп кетиптир. Бир ка-
расаў кїлкї келээрлик. Ошондук-
тан бул мыйзамды єзгєртїї керек. 
Негизгиси, мыйзамды сыйлоо ме-
нен адамгерчиликти да унутпаш 
керек. "Шайлоонун да эртеси бо-
лот". Бир мандаттуу округдардан 
5-6 гана майда арыз тїштї, кал-
ганы тынч. Жалпысынан 26 та-
лапкерге жана саясий партиянын 
єзїнє айып пулдарды салдык. Ал 
300 миў сомдой болду. Добуштар-
ды сатып алуу боюнча социалдык 
тармактарда сєздєр жїрдї, бирок 
бизге укук коргоо органдарынан 
маалымат келип тїшкєндє гана 
карайбыз. Биз бир топ талапкер-
лерге добуш сатып алуу аракетине 
каршы эскертїїлєрдї берип, шай-
лоодон четтетилип калаарын айт-
канбыз. Бул дагы натыйжа берди, 
кєбї тынчып калышты. Мыйзам 
бузгандары укук коргоо органда-
рынан азыр деле тастыкталып кал-
са, утуп алган партиялар деле чет-
тетилип калышы мїмкїн. 

- Бул шайлоо кызыктарга бай 
болду да. Мурдагыдай партия-
нын лидери биринчи келет де-
ген тїшїнїк болгон жок.

- Туура айтасыз. Партиялардын 

кєбїндє лидерине караганда баш-
ка талапкери кєп добуш алды. Пре-
зидент деле “люстрация ушул бо-
лот, жакшылап тандагыла” деди 
го. Парламент – коомдун жїзї да. 
Кандай адамдарга эл добуш бер-
се, ошолор келип отурат. Эки пар-
тиянын лидери керектїї добушту 
албай калып, башка талапкерле-
ри келди. 

- Партиялык тизме менен 
келгендер эртеўки кїнї атка-
руу бийлигине кетсе, анын ор-
дун мурункудай эле артында 
тургандар ээлей береби?

- Ооба, анын ордун улам катар-
да турганы ээлей берет. БШКга бе-
рилген ар бир партиянын 54 та-
лапкери улам кеткен депутаттын 
ордун толуктай берет. Бир айым 
500 добуш менен эле депутат болуп 
келе жатат. Бул 30% аялдар болсун 
деген нормага ылайыкташтырган-
да, аялдар їчїн жакшы болду. Ал 
эми эркектерден кєп, 7-8 миў до-
буш алган аялдар да болду. 

- Парламентке 30% аялдар ке-
лиш керек деген мыйзам тала-
бын камсыздай аласыздарбы?

- Жалпы 90 депутаттын ичинен 
эмес, партиялык тизме менен ке-
ле турган 54 депутаттын ичинен 
аялдар келет, азыр анын толук 
жыйынтыгын чыгара элекпиз. Ал 
эми бир мандаттуу округдан утуп 
келген талапкерлердин ичинде бир 
дагы аял жок. 90 депутаттын 16-
17си гана аялдар болушу мїмкїн. 
Бизге келген байкоочулар аралаш 
системадан сырткары, преферен-
циалдык системаны кызыгуу ме-
нен карап жатышат. Биздин коў-
шу єлкєлєрдє электрондук урна, 
сервер жок. Баягыдай эле кол ме-
нен санашат. Байкоочулар дагы 
“экономикадан артта болушуўар 
мїмкїн, бирок шайлоо система-
сы боюнча аябай алдыга кетти-
ўер” деп кєп айтышат. Жамандык-
ты эле айта бербей, ушул сыяктуу 
жакшылыктарды да айтып туру-
шубуз керек. Кыргыз жери єтє мо-
билдїї, эли эптїї, жери берекелїї. 
Буюрса ниетти оўдосок, экономи-
калык єсїштєргє бат эле жетебиз. 
Кыргыз жери – мїмкїнчїлїктєр-
дїн єлкєсї. Баарыбыз мїмкїнчї-
лїктєрдї пайдаланышыбыз ке-
рек. Шайлоого єзїм абдан жогору 
баа бердим, таза єттї. Той болот, 
тойдо кыз жоголот дегендей, биз-
дин айти-кызматкерлердин арка-
сы менен техникалык мїчїлїш-
тїктєр болуп кетти. Жалпы БШК 
тутумундагы 30 миўдей кызмат-
кердин кїнї-тїнї шайлоо участ-
каларында иштеген эмгегин эске 
алышыбыз керек. 

Сымбат МАКСУТОВА

БШК бышыктады

ТЇНДЇК МУЗ ОКЕАН 
ЭРИЙ БАШТАДЫ 

Тїндїк муз океанды жылуулук кап-
тап, эрий баштаганын  Кембриж уни-
верситетинин окумуштуулары изилдеп 

чыгышып, Science Advances журналына 
макала  жарыялашты.  Изилдєєдє аба 
ырайынын 2°Cга жакын жогорулашы-
нан улам океан жылып, муздун кура-
мы калыбын жоготкону айтылган жа-
на океан XX кылымдын башынан тар-
та єзгєрїїлєргє учурай баштаганы бел-
гиленген.

УЛГАЙГАН ЖУПТАРДЫН 
ЖЇРЄГЇ БИРДЕЙ СОГОТ

Иллинойс университети жубайлар ара-
сындагы мамиленин ыргагын жакындык 
аркылуу изилдєєгє алып кєрїшїп,  жу-
байлар бири-бирине жакын турганда, жї-
рєктєрїнїн кагышы бирдей ыргакка тїшє 

тургандыгын аныкташты.  Мындай кы-
зыктуу изилдєєнї жїргїзїї їчїн аталган 
университеттин изилдєєчїлєрї 14 жыл-
дан 65 жылга чейин бирге ємїр сїргєн 64 
жаштан 88 жашка чейинки 10 жупту тан-
дап алышкан. 

ИЗРАИЛ ЧЕК 
АРАСЫН ЖАПТЫ

Коронавирустун жаўы "Омикрон" деп 
аталган штаммынан улам Израил чет эл-
диктерге чек арасын жапты. Эскерте кет-
сек, Тїштїк Африкада 11-ноябрда анык-
талган коронавирустун бул тїрї мурда-
гыларга салыштырмалуу ылдам тарап 
жатканы, буга чейин вирустун башка 

штаммдары менен ооругандарга жукка-
ны кабарланган. Кєпчїлїк мамлекеттер 
бул штамм катталган єлкєлєргє аба кат-
тамдарын токтотуп жатышат. 

ПЕТР ФИАЛА
Чехиянын жаўы премьер-министри 

болуп Петр Фиала дайындалды.   Эске 
салсак, Петр Фиала  2012-жылдын ма-
йынан 2013-жылдын июлуна чейин Не-
частын єкмєтїндє билим берїї, жаштар 
жана дене тарбия министри болгон. Ака-
демиялык коомчулукта ал Брнодогу Ма-
сарк университетинин мурдагы ректору 
жана проректору катары да  белгилїї.

Жазгїл КЕНЖЕТАЕВА

ДЇЙНЄ 
ДЇБЇРТЇ

“ТЕХНИКАЛЫК МЇЧЇЛЇШТЇК БАРДЫК 
ИШКЕ КЄЄ ЖАПКАНДАЙ БОЛДУ”



Болжолдуу жыйынтык акыркы эмес

28-ноябрда єткєн 
парламенттик шайлоодо 
жалпысынан 1 миў 300дєй 
талапкер парламенттеги 90 
депутаттык кресло їчїн ат 
салышты. Анын ичинен 21 
партиядан 1 миўден ашыгы 54 
депутаттык мандат їчїн, ал 
эми бир мандаттуу округдан 
282 талапкер 36 мандат їчїн 
кїрєштї.

Шайлоодо сєзсїз бирєє утса, 
бирєє утулат. Республикабыз 
боюнча добуш берїїнїн бол-
жолдуу жыйынтыгы шайлоо 
участкалары жабылгандан кєп 
єтпєй эле белгилїї болуп, бул 
талапкерлер, коомчулук їчїн 
да кїмєн саноону пайда кыл-
ды. Буга автоматтык эсептєє 
системасы бир канча убакыт 
иштебей калып, андан соў пар-
тиялардын алган добуштары-
нын саны боюнча єзгєрїїлєр 
болгону себеп болду. Азыр-
кы учурда тиешелїї 5%дык 
тосмодон єтпєй калган пар-
тиялар їчїн шайлоонун бур-
малангандыгына бул негизги 
аргумент болууда. 28-ноябрь 
кїнї тїн ортосунда “Ата Ме-
кен”, партиясынын штабына 
чогулган “Азаттык”, Социал-
Демократтар, “Улуттар Би-
римдиги” болуп 4 партия мы-
на ушул себептен добуш бе-
рїїнїн жыйынтыктарын таа-
ныбай, кайра шайлоону талап 
кыларын билдиришти. 

Нуржан Шайлдабекова бул 
боюнча тїшїндїрмє берип, 
БШКнын сайтында ката кетке-
нин айтса, хакердик чабуул бо-
лушу мїмкїн деген пикирлер 
болду. Министрлер Кабинети-
нин Тєрагасынын орун баса-
ры Эдил Байсалов 29-ноябрда 
Твиттерде “таў атпай Прези-
денттик администрация кечээ 
эмне болгонун териштирди. 
“Шайлоо” автоматтык эсеп-
тєє урнасында эч кандай ката 
болгон эмес, жарыяланган бир 
таблицада гана программалык 
ката кеткен”, - деп жазып чык-
ты. Коопсуздук кеўешинин тє-
рагасынын орун басары Таа-
латбек Масадыков шайлоодо 
добуш берїїнї камсыздоочу 
электрондук сервердин ишин-
де добуш берїї бїткїчє мїчї-
лїштїк болбогонун айтууда. 

“АДАМДАН 
КОРКПОГУЛА, 
КУДАЙДАН 
КОРККУЛА!”

Добуш берїї аяктаганда сис-
темада эмне катачылык кетти 
ал боюнча так жыйынтык ал-
дыда болор. Электрондук эсеп-
тєєнїн жыйынтыгы эч убакта 
шайлоонун акыркы жыйынты-
гы боло албасы белгилїї. До-
буштарды кол менен эсептеп 
чыгуудан кийин гана акыр-
кы жыйынтык чыгат. Бий-
лик єкїлдєрї мурдагылардан 
айырмаланып, нараазы бол-
гондорго ыкчам реакция кы-
лып, добуштарды кол менен 
саноодон кийин гана акыркы 
жыйынтык чыгаарын айтып 
жатышат. Коопсуздук кеўеши-
нин катчысы Марат Иманку-
лов шайлоонун жыйынтыгын 
бурмалоого жол берилбести-
гин белгилеп, “коркуп-їркє 
турган эч нерсе жок. Ар бир 

бюллетенди текшерип чыккан-
га даярбыз”, - деп фейсбукта-
гы баракчасына жазып чыкты. 

Президент Садыр Жапаров 
добуштарды толук санап чы-
гып, ар бир нааразы болгон 
партиялар ынанмайынча бюл-
летендерди эч жакка жылдыр-
боону тапшырды. “Эгер чын-
дап эле жасалма болсо БШК-
нын бардык мїчєлєрї жооп-
ко тартылышат. Керт баштары 
менен жооп беришет. Бийлик 
тараптан шайлоо процессине 
кийлигишпегендей эле БШК-
нын ишине дагы эч ким кий-
лигишкен жок. Эгер ким кий-
лигишкен болсо БШКнын мї-
чєлєрї ачык айткыла. Адам-
дан коркпогула, Кудайдан 
корккула!” - деп кайрылды. 

ЄТПЄЙ КАЛГАНДАР 
ДА ЄТЇП КЕЛИШИ 
АЖЕП ЭМЕС

Акыйкаттык їчїн айтып 
коюш керек, бул ирет шай-
лоого карата даярдык мур-
дагылардан айырмаланды. 
Бийлик шайлоонун ачык жа-
на адилет єтїшї їчїн болгон 
аракеттерин жумшоонун на-
тыйжасында мурдагыдай до-
буш сатып алуу, админист-
ративдик ресурстун иште-
ши сыяктуу кєрїнїштєрдїн 
алдын алууга мїмкїн болду. 
Бул боюнча бийликти сын-
дап жїргєн саясатчы Ємїр-
бек Текебаев дагы шайлоону 
єткєрїїгє карата бийликтин 
аракетине оў баасын бергени 
бар. Бирок, дароо бїгїн эле 
кристаллдай таза шайлоо єт-
тї деп кыялдануу акылга сый-
баган нерсе. Сєзсїз айрым бир 
мыйзам бузуулар орун алышы 
мїмкїн. Мамлекет башчысы 
баш болуп мына ушундай жаг-
дайларга кєўїл буруп, ыкчам 
реакция кылып жатканын кє-
рїп жатабыз. Бул бийликтин 
таза шайлоо ниетин дагы бир 
ырастап жатканын белгилеп 
койгубуз келет. Эртеў добуш-
тарды кол менен саноодон сан-
дар єзгєрїп, єтпєй калган пар-
тияларды да парламенттен кє-
рїп калуубуз ажеп эмес. 

АДАШКАН 
ДОБУШТАР

Парламенттик шайлоо прин-
циби боюнча таза, адилет єтї-
шїнє мыйзамдык да, сая-
сий эрк жагынан да бардык 

иштер жасалды. Бирок добуш 
берїї мурдагыдан айырмала-
нып аралаш системада єткєн-
дїктєн шайлоочуларга жетки-
ликтїї тїшїндїрїї иштерин 
жїргїзїїдєн аксадык. Бюл-
летендердин 10%ы же дээр-
лик 100 миўден ашууну жарак-
сыз болушу мунун бир дали-
ли. Мынчалык кєп санда жа-
раксыз бюллетендер мурдагы 
шайлоолордо болгон эмес. Бир 
шайлоочу Бишкектин “Кєл-
мє” жаўы конушундагы №78 
мектепте жайгашкан шайлоо 
участогунан “аай иий, менин 
талапкеримдин катар саны 
канча экенин билбей койбо-
думбу, фамилиясы жок экен, 
болжоп туруп эле 14кє белги 
коюп койдум” деп чыкканы-
на єзїм кїбє болдум. Демек, 
жараксыз болуудан тышкары 
айрым талапкерлер адашкан 
добуштарды да алышты. Чы-
нында эле партиялык тизме 
боюнча їгїт иштери жетки-
ликтїї болгон жок. Мурдагы-
дай шайлоочулар менен масса-
лык жолугушууларды кєрбє-
дїк. Буга бир себеп админист-
ративдик ресурсту чектєє мак-
сатында мамлекеттик струк-
тураларда иштегендерге їгїт 
ишине катышууга тыюу салуу 
себеп болду. Тигил же бул пар-
тияга, талапкерге їгїт болуп 
калат деп кєптєр шайлоо про-
цессинен єзїлєрїнєн алыс кар-
машты. Мындай болбош керек 
эле, биз їгїт менен шайлоочу 
катары миссияны чаташтыр-
бай бєлїп карап, талапкерлер-
дин программасына кызыгып 
кєрїп, жолугушууларга барып, 
киргизилип жаткан добуш бе-
рїїнїн жаўы эрежесин тыкыр 
їйрєнїїгє тийишпиз. 

Экинчиден, бул ирет жаша-
ган жери боюнча катталуусуна 
жараша добуш берилди. Биз-
де шаардан тыш жакта катта-
лып, єзї шаарда жашагандар 
кєп. Ошол себептен мисалы, 
Бишкекте туруп Сокулукка 
добуш бергенге ар ким эле ба-
ра бербеши мїмкїн. Тїрк мам-
лекеттер уюмунун байкоочу 
миссиясынын єкїлї Генжат 
Газалов єз оюн билдирип, бул 
шайлоодогу кыргыз элинин 
активдїїлїгїнє бир аз чек-
тєє болгонун белгиледи. Ал 
жарандардын каттоосу жана 
жашаган жери боюнча да до-
буш берїї мїмкїнчїлїгїн ка-
рап кєрїїнї сунуштады. Ми-
салы, мен ушуга чейин “Кєл-
мє” жаўы конушунда добуш 

берип келгем. Тизме боюнча да 
ошол участоктомун. Бирок жа-
кында паспортумдун мєєнєтї 
бїткєндєн улам алмаштырган 
элем. Адаттагыдай эле “Кєл-
мєгє” барсам ал жерден менин 
фамилиям чыккан жок. Андан 
кийин жаўы адресим боюнча 
издеп барып, №61 мектептен 
добуш бердим. 

Ырасында эле шайлоочулар-
дын тизмеси боюнча 3 млн 703 
миў шайлоочунун їчтєн бир 
бєлїгї гана, башкача айтканда 
жалпы шайлоочулардын 34%ы 
гана добуш берди. Мында жа-
шаган жери боюнча добуш бе-
ре албай калгандар да болго-
нун жокко чыгара албайбыз. 

КАНЧА 
ШАЙЛООЛОРДО 
ТЫШТА КАЛГАН 
МАДУМАРОВДУН 
ЄТЇП КЕЛИШИ 

Жалпысынан шайлоо тынч, 
ашыкча бир иш-аракеттерсиз 
єттї. Добуш берїї алдында же 
ал кїнї бирин-бири їгїттєє, 
шайлоочуларды ташуу, шай-
лоо участкаларын тегеректеп 
жїргєн кїйєрмандар да кєрїн-
гєн жок. Добуш берїїдє элдин 
эркине кандайдыр таасир этїї 
боюнча бийликке карата ына-
нымдуу дооматтарды азырын-
ча уга элекпиз. Бир гана “Шай-
лоо” системасындагы сандар-
дын єзгєрїшї учурда шай-
лоонун таза єткєнїнє кєлєк-
кє тїшїрїїдє. 

Бирок, ой жїгїртїп кєрсєк, 
бїгїнкї кїнгє карата элект-
рондук эсептєє урнасынын 
болжолдуу жыйынтыктары 
эле шайлоонун эркин жана ка-
лыс єткєнїн билдирип турат. 
Азыркы жыйынтык боюнча 
5%дык тосмодон єткєн 6 пар-
тиянын бири “Бїтїн Кыргыз-
стан” партиясы болду. Партия 
лидери Адахан Мадумаров тур-
ган турпаты менен оппозиция-
лык саясатчы. Ал алган добушу 
боюнча 1 миў 300дєй талапкер-
лердин ичинде рейтинги боюн-
ча алдыўкы “бештикке” кирди. 
Бишкектин бир мандаттуу Ок-
тябрь шайлоо округунан учур-
дагы депутат Дастан Бекешев 
ишенимдїї жеўишти камсыз 
кыла алды. Же болбосо Чїй-
дїн Аламїдїн шайлоо округу-
нан Сеид Атамбаевдин жеўиш-
ке жетиши эмнени айтып ту-
рат? Элдин ден соолугу, жашоо-
турмушу їчїн кїйїп-жанып 
иштеп жїргєн жаш жигит Эру-
лан Кєкїлов “Ынтымак” пар-
тиясынын ичинде алган добу-
шу боюнча лидерлерин да арт-
ка калтырып, чоў айырма ме-
нен алдыга чыкты. Эл єзї та-
раза, эл єз баасын сєзсїз берет.

БШКнын тєрайымы Нуржан 
Шайлдабекованын пикиринде 
кол менен эсептєєнїн жыйын-
тыктары автоматтык эсептєє 
урнасынын жыйынтыктары-
нан анчалык деле айырмалан-
башы мїмкїн. Учурда добуш-
тарды кол менен эсептєє жї-
рїїдє. Анын жыйынтыгы ме-
нен жетинчи чакырылыштагы 
парламенттин депутаттарын 
шайлоонун чыныгы жыйын-
тыктарына кїбє болобуз. Ал-
бетте, бул темада айтаар сєзї-
бїз али алдыда.

ШАЙЛООНУН ЧЫНЫГЫ 
ЖЫЙЫНТЫГЫН КЇТЄЛЇ

БАЙКООЧУЛАР 
ЭМНЕ ДЕЙТ?

КМШнын аткаруу 
комитетинин тєрагасы 
Сергей ЛЕБЕДЕВ: 

- Шайлоону уюштуруу деўгээли єс-
кєнїнє кїбє болдук.  Биз техника-
лык жактан жогорку деўгээлде жаб-
дылганын белгилегибиз келет. Биз-
дин арабызда КМШнын 8 мамле-
кетинин шайлоо комиссияларынан 
єкїлдєр бар.  Алардын айрымдары 
мындай техникалык мїмкїнчїлїктєр 
жок экенин айтышты. Батыш   бай-
коочулары бюллетендеги 21 партия 
шайлоочу їчїн ыўгайсыз болгонун, 
алдындагы  кєп тєрт чарчы алкак-
тан эл адашканын, майда партиялар-
га шайлоого катышууга укук бере-
биз деп 5-6 партия эмес, 21 партия 
бюллетенге киргенин кемчилик ка-
тары белгилешкенин  айтышты. Жер-
гиликтїї жана ШКУ миссиясынын 
байкоочулары менен баарлашканы-
бызда шайлоо участкаларында олут-
туу дооматтарды коюуга негиз болбо-
гонун белгилешти.

КМШнын парламенттер 
аралык ассамблеясынын 
байкоочулар 
миссиясынын єкїлї 
Александр БАШКИН:

- Шайлоо парламентке ар кандай 
саясий кїчтєрдєн жана аймактардан 
келїїгє кеўири мїмкїнчїлїк берген 
жаўы системада єттї. Бул єтє маани-
лїї. Айрым шайлоочуларда бюлле-
тендерди толтурууда кыйынчылык-
тар болду. Бул система мыйзамдарга 
жаўы киргендиктен жарандардын бар-
дыгы буга їйрєнїшє электигин туура 
тїшїнїїбїз керек. 

Тїрк мамлекеттер 
уюмунун башкы 
катчысынын орун басары 
Генжат ГАЗАЛОВ:

- Парламенттик шайлоо мыйзам та-
лабына жана эл аралык стандарттарга 
ылайык ийгиликтїї єттї. Миссия бир 
катар талапкерлер жана алардын єкїл-
дєрї менен жолугушту. Шайлоо алдын-
дагы жана шайлоо иш-чараларына ба-
рып, їгїт иштеринин жїрїшї менен таа-
ныштык. Шайлоо кампаниясын каржы-
лоого байланышкан маселелер жана 
мыйзам базасынын сапаты, анын ичин-
де жаўы шайлоо системасы боюнча да 
пикир алыштык. 

КМШ мамлекеттеринин 
миссия башчысы 
Василий ВОЛКОВ:

- КР БШКнын чакыруусу менен биз-
дин байкоочулар миссиясы 8-ноябрдан 
баштап парламентке шайлоо єткєрїїгє 
даярдык боюнча мониторинг єткєрдї. 
Миссиянын курамында 190 байкоочу 
иштеди. Биз єлкєдє шайлоого эл ара-
лык байкоого бардык шарттар тїзїлгє-
нїн белгилейбиз. Талапкерлерди кєр-
сєтїї жол-жобосу жана аларды каттоо, 
їгїт иш-чаралары КРнын мыйзам та-
лаптарына ылайык жїргїзїлгєнїн ай-
та алабыз. Шайлоону даярдоо жана єт-
кєрїїдє шайлоо мыйзамдары бузулган 
учурда ыкчам реакция кылууга бардык 
шарттар тїзїлгєн.

Бегим ТУРДАЛИЕВА
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26-ноябрда Кыргыз 
Республикасынын Президенти 
Садыр Жапаровдун 
тєрагалыгы астында 
Кыргыз Республикасынын 
Коопсуздук кеўешинин жыйыны 
болуп єттї.

Жыйында Жогорку Кеўешке 
шайлоону єткєрїї учурунда коом-
дук жана эпидемиологиялык кооп-
суздукту камсыздоо, єлкєнїн эко-
номикалык жана азык-тїлїк, энер-
гетикалык коопсуздугун камсыз-
доо маселелери жана ошондой эле 
Улуттук коопсуздук концепциясы-
нын долбоору каралды.

ПРЕЗИДЕНТ 
БЕРГЕН ТАПШЫРМАЛАР

Кїн тартибиндеги маселелерге 
єтєєрдєн мурда мамлекет башчы-
сы айрым жетекчилерге тапшыр-
маларды берди.

“Жарым жыл мурда Эсептєє па-
латасына тапшырма бергем. Биз-
дин мамлекеттик банктарды ре-
визия, аудит жасоо боюнча. Эмне 
себептен дыйкандарга берилген 
жеўилдетилген кредиттер жетпей 
жатат деп. Бул жерде дыйкандарга 
мамлекет тарабынан бєлїнгєн ка-
ражаттардын 3 эле пайызы жетет 
экен. Калган 97%ын жалаў бизнес-
мендер, депутаттар, министрлер, 
губернаторлор, алардын жакын 
туугандары алат экен. Мына алты 
пайыз менен. Биз Єкмєт аны дый-
кандарга берип жатабыз. Ал акча-
ны жїз пайыз дыйкандар алышы 
керек болчу. 

Ошондуктан, ушул маселе-
ни мен Камчыбек Кыдыршаевич 
сизге тапшырам. Изилдеп чыгып, 
кимдерге берилген кредиттер, эм-
не їчїн дыйкандарга жеткен эмес. 
Кайсыл банктар берген? Мисалы, 
„Айыл Банк“ менен РСК жєнїндє. 
Жеке банктар да бар мамлекет ар-
кылуу алып дыйкандарга берген. 
Ушуларды текшерип чыгып, чечим 
кабыл аласыз. 

1-январдан баштап дыйкандар-
га бєлїнгєн бир дагы сом башка 
багытка кетпеш керек. Эки айлык 
мєєнєт менен изилдеп чыгасыз” – 
деп Министрлер Кабинетинин Тє-
рагасы Акылбек Жапаровго тап-
шырма берди Президент Садыр 
Жапаров.

Ошондой эле Мамлекет баш-
чысы лицензиялар боюнча геоло-
гияны аудит жасап чыккандыгы-
на токтолду. “Бул жерде дагы кор-
рупциялык элементтер єтє кїч 
алган. Муну дагы изилдеп чыгып, 
эки айдын ичинде отчёт бериши-
ўер керек.

Мындан сырткары, энергети-
ка боюнча дагы жєн эле „списать“ 
этип салган фактылар абдан кєп. 
Мисалы, жок эле, дареги жок, пай-
дубалы эле турат, ошол їйдє киши 

жашайт кылып же болбосо бир ме-
кемени ошол жакка каттап, мына 
ушул жерден ушунча карыз тєлєй 
албай калды деп туруп, миллион-
догон сом карызды жокко чыгарат. 
Ошону менен жоголуп кетип жат-
кан электр энергияны "списать" 
кылышат экен. Курманкул Токта-
ралыевич бул эки маселени сизге 
бердим. Сиз дагы карап чыгып, эки 
айлык мєєнєттє ордуна коёсуз. Ра-
йондун эле прокурору жетиштїї 
болот. Ар бир районго єзїнчє тап-
шырма бериўиз. Бардыгын изил-
деп чыгышсын”, - деди.

МАМЛЕКЕТТИК 
ИШКАНАЛАР ДА 
КИРЕШЕ БЕРЕ БАШТАДЫ

Мамлекет башчысы: “Мамле-
кеттик мїлк канча мїлкїўєр бар, 
кайсыл жерде жайгашкан, баасы 
канча ошону так билбейт экен-
сиўер. Мамлекеттин канча мїл-
кї бар, учёту жок экен. Ошондук-
тан мунун баарын изилдеп чыгып, 
учётко коюп жана рыноктук баа-
сы канча тактап чыккыла. Андан 
сырткары, бюджеттин аткарылы-
шы боюнча дагы єтє чоў кемчи-
ликтер бар экен. Бул эки маселе-
ни, Арзыбек Кожошев, муну кєпкє 
кїтїштїн кереги жок. Эки ай єтє 
кєптїк кылат, бир айдын ичинде 
бїтїрїп чыгып, мага отчётун бе-
ресиз”, - деп тапшырма берди.

“Биз мамлекеттик мїлктїн мам-
лекеттик мекемелерин ай сайын, 
керек болсо жума сайын отчётун 
алып, текшерип турушубуз ке-
рек. Кандай иштер жїрїп жатат, 
кайсыл багытта бара жатат, кан-
ча киреше тапты жана ушул сыяк-
туу маселелерди керек болсо кї-
нїгє алып турсак болот. Мисалы, 
„Мегаком“ боюнча айтайын. Ушул 
жылдын башында анын башчы-
сын алмаштырганмын. Келишим 
тїзгєнбїз. Мурдагы жылдары 2-3 
млрдга чейин таза киреше берип 
жаткан болсо, 2-3 жылдан бери                                                     
500 млнго тїшїп калган. Тариф-
тер, абоненттери ошондой эле, 
бирок киреше 500 млнго тємєн-
дєгєн. Мен жаўы жетекчи коюп 
туруп, минимум 1,5 млрдга чы-
гарасыў, болбосо жоопко тарты-
ласыў дегенмин. Мына бїгїн 1,5 
млрд таза киреше берди. Анда 1 
млрд сом каякка кетип жїргєн? 
Єзїўєр ойлонуп кєргїлє. Был-
тыр болгону 1,5 млрдга чейин 
салык тєккєн. Быйыл 3 млрд са-
лык тєгїп, 1,5 млрд сом таза ки-
реше таап жатат. Мурда 1,5 млрд 
салык тєккєн, салыктан да, таза 
кирешеден да 1 млрд жеп жїргєн. 
Мына ушундай фактылар єтє кєп”, 
- деген Президент Садыр Жапаров 
темир жол, “Манас” аэропорту, 
«Дастан» заводу, «Кыргызнефте-
газ», мунай иштеп чыгуучу „КПК“ 

заводу боюнча дагы мисалдарды 
келтирип, Айдаркен, Кадамжай 
комбинаттары дагы жакын арада 
кирешелерди бере башташаарына 
токтолуп єттї.

ЖЕТЕКЧИЛЕРГЕ 
СЄГЇШ ЖАРЫЯЛАДЫ

Кыргыз Республикасынын Пре-
зиденти Садыр Жапаров Коопсуз-
дук кеўешинин жыйынынын жїрї-
шїндє айыл чарба министри Ас-
карбек Жаныбековго, Президент-
тин Чїй облусундагы ыйгарым 
укуктуу єкїлї Эркин Тентишевге 
жана Айыл чарба министрлигине 
караштуу Суу чарба кызматынын 
директору Алмазбек Сокеевге сє-
гїш жарыялады.

Мамлекет башчысы жаз-жай 
мезгилинде Чїй облусунун сугат 
жерлерин талаптагыдай сугаруу 
камсыз кылынбаганын белгиледи. 
«Дыйкандар ызы-чуу сала башта-
ганда гана кириштиўиздер», - деп 
кошумчалады ал.

Президент Садыр Жапаров сугат 
мезгилине эрте даярдык кєрїї за-
рылдыгын белгилеп, бул їчїн жо-
горуда аты аталган жетекчилер же-
ке жоопкерчилик алаарын кошум-
чалады.

110 МИЎДЕН АШУУН 
ЇЙ-БЇЛЄ ЇЧЇН ЭЛЕКТР 
ЭНЕРГИЯСЫНЫН 
ТАРИФТЕРИ 
50 ТЫЙЫНДЫ ТЇЗЄТ

Кыргыз Республикасынын Пре-
зиденти Садыр Жапаров Коопсуз-
дук кеўешинин жыйынында азык-
тїлїк коопсуздугу маселесин кароо 
учурунда єлкєдєгї аз камсыз бол-
гон їй-бїлєлєргє электр энергия-
га тарифти тємєндєтїї тапшыр-
масын берди.

«1-январдан баштап биринчи 
электр энергиядан жардам бере-
ли. Азыр 77 тыйын да, ошону 50 
тыйынга тїшїрїп бергиле. 1-ян-
вардан баштап 50 тыйынга тїшсїн, 
калган 27 тыйынын сиздер бюд-
жеттен субсидия кылып тєлєп бе-
ресиздер», - деп белгиледи Прези-
дент Садыр Жапаров.

Ошондой эле, Мамлекет башчы-
сы тийиштїї министрликтерге аз 
камсыз болгон їй-бїлєлєрдїн да-
ректерин, аты-жєндєрїн тактоону 
тапшырды. 

«Бир айдын ичинде дагы бир 
сыйра ревизия кылып чыккыла. 
31-декабрга чейин эски тариф ме-
нен аласыўар дагы, 1-январдан 
баштап жаўы, 50 тыйындык тариф 
менен аласыздар. Ушул 110 518 їй-
дє. Бир айдан кийин сиздерден су-
райбыз», - деп белгиледи Прези-
дент Садыр Жапаров.

КЄМЇСКЄ 
ЭКОНОМИКАНЫН 
ДЕЎГЭЭЛИН 
КЫЙЛА АЗАЙТУУГА 
ЖЕТИШЇЇБЇЗ КЕРЕК

Кыргыз Республикасынын Пре-
зиденти Садыр Жапаров єлкєнїн 
азык-тїлїк коопсуздугу маселесин 
кароонун жыйынтыгында бир ка-
тар тапшырмаларды берди.

«Азыркы учурда єлкєдєгї кє-
мїскє экономиканын масштаб-
дары олуттуу жана жогорку деў-
гээлде калууда. Улуттук статисти-
ка комитетинин баа берїїсї боюн-
ча байкоого алынбаган экономи-
канын ички дїў продукциясынын 
кєлємїндєгї їлїшї 2020-жылы 
ички дїў продукцияга 23,6% тїз-
гєн жана 141,2 млрд сом єлчємїн-
дє тїзїлгєн. Сиздер бул цифралар-
ды ойлоп кєрсєўїздєр, 141 мил-
лиард сом, а балким андан да кєп 
сумма кємїскє жїгїртїїдє болу-
шу мїмкїн.

Экономиканын ушул кємїскє 
жїгїртїїсїнєн биз жыл сайын 
салыктык тєлємдєр тїрїндє 25 
миллиард сомдон ашык акча ал-
бай калуудабыз. Бул бюджеттин 
тартыштыгынан дээрлик эки эсеге 
кєп. Башкача айтканда, эгерде биз 
кємїскє экономиканын деўгээлин 
жок дегенде жарымына тємєндє-
тє алсак, биз дароо эле бюджеттин 
бардык тартыштыгын жабат элек. 
Эгерде андан да кєп кыскартсак, 
анда ал каражаттар мугалимдер-
ге, дарыгерлерге эмгек акыларын 
жогорулатуу, калктын социалдык 
жактан аялуу катмарлары їчїн жє-
лєкпулдарды кєбєйтїї їчїн булак 
болуп калмак. Ошол эле учурда, 
кємїскє жїгїртїїдєн келип тї-
шїїлєрдїн бєлїгїн биз тышкы 
карызды жабууга жумшайт элек. 
Ушуга байланыштуу фискалдаш-
тыруу процесси 2022-жылы толугу 
менен аякташын мен талап кылам. 

Алдыга коюлган маселелерге же-
тишїї їчїн Министрлер Кабине-
ти мен санап єткєн тапшырмалар-
дан тышкары тємєнкїлєрдї атка-
рууга тийиш:

Биринчи. Улуттук инвестиция-
лык долбоорлорго, мамлекеттик-
жеке єнєктєштїк боюнча долбоор-
лорду текшерїїлєргє 5 жылдык 
мєєнєткє убактылуу мораторий 
киргизїї. Экинчи. Райондор жана 
облустар боюнча инвестициялык 
картаны иштеп чыгуу жана ишке 
киргизїї. Їчїнчї. Биздин мамле-
кетти жана биздин потенциалды 
акырындап талкалап жаткан кор-
рупция менен апелляциясыз со-
гушту улантуу, анын ичинде чи-
новниктердин чыгашаларына жана 
кирешелерине контролду кїчєтїї. 
Тєртїнчї. Мамлекеттик-жеке єнєк-
тєштїк механизмдерин єркїндє-
тїї боюнча ишти активдештирїї 
жана кїчєтїї зарыл”, - деп айтты 
Садыр Жапаров.

ЭНЕРГЕТИКАЛЫК 
ТАРМАКТЫН НЕГИЗГИ 
КЄЙГЄЙЛЄРЇ КЄП

Кыргыз Республикасынын Пре-
зиденти Садыр Жапаров єлкєнїн 
энергетикалык коопсуздугу масе-
лесин кароо алдында тармактын 
негизги кєйгєйлєрїн да белгиледи: 

“Энергетикалык тармак азыр-
кы учурда тереў кризисте турат. 
Башкаруунун натыйжасыз сис-
темасы, коррупция, єнєкєткє ай-
ланган толук каржылабагандык, 
отун алуу секторлорундагы тех-
никалык жана технологиялык арт-
та калуулар, отундун импортунан 

кєз карандылык, керектєєнї реал-
дуу эсепке алуунун єркїндєбєгєнї, 
техникалык жана єндїрїштїк жо-
готуулардын жогорку коэффициен-
ти, электр энергиясын уурдоо — бул 
Кыргыз Республикасынын энерге-
тикалык тармагы туш болгон кєй-
гєйлєрдїн бир гана бєлїгї.

2021-жылдын 1-октябрына ка-
рата абал боюнча энергетикалык 
компаниялардын жалпы карызы 
дээрлик 134 миллиард сомду тїзєт.

2023-жылдан тартып займдар 
боюнча тєлємдєр жыл сайын 13-
14 миллиард сом деўгээлине жетет 
жана ал 2035-жылга чейин созулат. 
Бул болжол менен энергосектордун 
бир жылдык бардык кирешелери-
нен 50% жогору. 

Бул чыгымдардын ордун жабуу 
їчїн бардык энергосектордун жана 
бїтїндєй тармактын ишине болгон 
мамилени тїп тамырынан єзгєртїї 
зарыл”, - деди Мамлекет башчысы.

АЗЫРКЫ МЕЗГИЛДЕ 
МАЙНИНГ-ФЕРМАЛАРДЫН 
УБАКТЫСЫ КЕЛЕ ЭЛЕК

Президент Садыр Жапаров 
Коопсуздук кеўешинин мїчєлєрї-
нїн кєўїлїн майнинг-фермаларга 
бєлїп кетти.

“Азыркы учурда мыйзам боюн-
ча алардын ишмердигине тыюу 
салынган эмес, бирок, ошол эле 
учурда ал єлкєнїн энергетика-
лык коопсуздугун коркунуч ал-
дына коюуда. Бир майнинг-ферма 
электр энергиясын бир нече иш-
канадай эле керектейт. Бул бол-
со, электр энергиясы тартыш бо-
луп жаткан шартта туура эмес. Ал 
эми ошол эле учурда жєнєкєй эл-
ге жана стратегиялык объекттер-
ге электр энергиясы жетишсиз бо-
луп жатат.

Ушуну эске алып, Министрлер 
Кабинети укук коргоо органда-
ры менен биргеликте майнинг-
фермалардын кєйгєйїн кыска мєє-
нєттєрдє чечїїсї зарыл”, - деп бел-
гиледи Садыр Жапаров.

КЫЗМАТТЫК 
МИЛДЕТТЕРИН 
ТАЛАПТАГЫДАЙ 
АТКАРА АЛЫШПАГАН 

Кыргыз Республикасынын Пре-
зиденти Садыр Жапаров Кооп-
суздук кеўешинин жыйынында 
єлкєнїн энергетикалык коопсуз-
дугун камсыздоо маселесин ка-
роонун жїрїшїндє Энергетика 
министрлигинин жетекчиси кє-
мїр менен камсыздоодо жарал-
ган кєйгєйлєрдї єз убагында чече 
албаганын, тактап айтканда кє-
мїр сатууда кымгууттукка жана 
кызыл кулактыкка жол берилге-
нин билдирип, энергетика минист-
ри Доскул Бекмурзаевге сєгїш жа-
рыялады.

Мындан тышкары, канааттан-
дырарлык эмес иш алып барган-
дыгы жана кызматтык милдетте-
рин талаптагыдай аткарбагандыгы 
їчїн «Кыргызкємїр» мамлекеттик 
ишканасынын директорунун орун 
басары Надырбек Бекжановду жа-
на ишкананын коммерциялык ди-
ректору Тимур Чокморовду ээле-
ген кызматынан бошотуу чечими 
кабыл алынды.

***

Коопсуздук кеўештин жыйы-
нында Кыргыз Республикасынын 
Улуттук коопсуздук концепциясы 
жактырылды.

Даярдаган 
Таалайбек ТЕМИРОВ

Кыргыз Республикасынын Президенти Садыр ЖАПАРОВ:

“ДЫЙКАНДАРГА БЄЛЇНГЄН БИР ДАГЫ 
СОМ БАШКА БАГЫТКА КЕТПЕШИ КЕРЕК”
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1. Æàëïû æîáîëîð
1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí àäàáèÿò æàíà èñêóññòâî æàà-

òûíäàãû Òîêòîãóë àòûíäàãû ìàìëåêåòòèê ñûéëûãû (ìûíäàí 
àðû - Ìàìëåêåòòèê ñûéëûê) Êûðãûçñòàíäûí êºï óëóòòóó ìà-
äàíèÿòûí áàéûòêàí, ýñòåòèêàëûê æàíà òàðáèÿëûê ÷î¢ òàà-
ñèðè áàð æàíà êå¢èðè êîîìäóê òààíóóãà ýý áîëãîí àäàáèÿò 
æàíà èñêóññòâî (ïîýçèÿ, ïðîçà, äðàìàòóðãèÿ, ìóçûêà, êèíî, 
àðõèòåêòóðà æàíà ñêóëüïòóðà, òåàòð æàíà êºðêºì ñ¿ðºò èñ-
êóññòâîñó, ðàäèî æàíà òåëå÷ûãàðìàëàð) æààòûíäàãû êºð¿-
í¿êò¿¿ ÷ûãàðìàëàðû ¿÷¿í Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí æàðàí-
äàðûíà áåðèëåò.

2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìàäàíèÿò æàíà ìààëûìàò ÷ºé-
ðºñ¿íäºã¿ ìàìëåêåòòèê ñàÿñàòòû èøêå àøûðóó÷ó ûéãàðûì 
óêóêòóó ìàìëåêåòòèê îðãàíû æàíà ÷ûãàðìà÷ûëûê áèðëèêòåðè 
Ìàìëåêåòòèê ñûéëûêòû ûéãàðóóãà ÷ûãàðìà÷ûëûê ýìãåêòåðäè 
êºðñºò¿¿ãº óêóêòóó.

3. Áóë Æîáîäî ÷ûãàðìà÷ûëûê áèðëèêòåð äåï ìàäàíèÿò æà-
íà èñêóññòâî êûçìàòêåðëåðèí áèðèêòèðãåí êîîìäóê óþì ò¿-
ð¿íäº ò¿ç¿ëãºí, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí þñòèöèÿ îðãàíäà-
ðûíäà òèåøåë¿¿ êàòòîîäîí ºòêºí þðèäèêàëûê æàê ò¿ø¿í¿ëºò.

4. Ìàìëåêåòòèê ñûéëûêêà êºðñºò¿¿ãº ºç¿í÷º êèòåï ò¿ð¿í-
äº á¿òêºð¿ëãºí êºðêºì àäàáèé ÷ûãàðìàëàð æå áàñìà ñºçãº 
æàðûÿëàíãàí ÷ûãàðìàëàðäûí öèêëè, àë ýìè êºðêºì ñ¿ðºò 
èñêóññòâîñóíóí, ìóçûêàíûí, òåàòð èñêóññòâîñóíóí, êèíî èñ-
êóññòâîñóíóí ÷ûãàðìàëàðû - êîîì÷óëóê àëàð ìåíåí êå¢èðè 
òààíûøêàíäàí êèéèí êàáûë àëûíàò.

5. Ìàìëåêåòòèê ñûéëûêêà êºðñºò¿ëãºí ÷ûãàðìà÷ûëûê ýì-
ãåêòåð (ñïåêòàêëäåð, ìóçûêà, êºðêºì ñ¿ðºò èñêóññòâîñóíóí 
÷ûãàðìàëàðû, ñêóëüïòóðàëûê êóðóëìàëàð) Êûðãûç Ðåñïóáëè-
êàñûíûí àäàáèÿò æàíà èñêóññòâî æààòûíäàãû Òîêòîãóë àòûí-
äàãû ìàìëåêåòòèê ñûéëûãû áîþí÷à êîìèññèÿ (ìûíäàí àðû 
- Êîìèññèÿ) òàðàáûíàí îðèãèíàëäóó äåìîíñòðàöèÿëîîäî ãà-
íà êàðàëàò, ìûíäà àëàðäûí âèäåî æå àóäèî æàçóóëàðû îðè-
ãèíàë áîëóï ýñåïòåëáåéò.

6. Êèíî, ðàäèî æàíà òåëå÷ûãàðìàëàð æààòûíäàãû ÷ûãàðìà-
÷ûëûê ýìãåêòè êºðñºò¿¿äº òàëàïêåðëåð ýëåêòðîíäóê àëûï æ¿-
ð¿¿÷¿ëºðäºã¿ òèåøåë¿¿ ñàïàòòàãû ìàòåðèàëäàðäûí æàçóóëà-
ðûí áåðèøåò.

7. Ìàìëåêåòòèê ñûéëûêêà ÷ûãàðìà÷ûëûê ýìãåêòèí æàðà-
òóó÷óëàðû áîëóï ñàíàëãàí òàëàïêåðëåð ãàíà (àâòîð æå àâ-
òîðëîð æàìààòû) êºðñºò¿ëºò.

8. Ìàìëåêåòòèê ñûéëûêòûí àê÷àëàé ºë÷ºì¿ 1 000 000 (áèð 
ìèëëèîí) ñîìäó ò¿çºò.

9. Ìàìëåêåòòèê ñûéëûê ûéãàðûëãàí àäàìäàðãà Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Òîêòîãóë àòûíäàãû ìàìëåêåòòèê ñûéëû-
ãûíûí ëàóðåàòû íààìû áåðèëåò, àê÷àëàé ñûéëûê, ê¿áºë¿ê 
æàíà àðäàê òºø áåëãè òàïøûðûëàò. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû-
íûí Òîêòîãóë àòûíäàãû ìàìëåêåòòèê ñûéëûãûíûí ëàóðåàòû-
íûí àðäàêòóó òºø áåëãèñè (ìûíäàí àðû - ëàóðåàòòûí àðäàê-
òóó òºø áåëãèñè) òºøò¿í î¢ æàãûíà òàãûëàò æàíà ëàóðåàòòà 
òèåøåë¿¿ êàòåãîðèÿäàãû ìàìëåêåòòèê ñûéëûêòàðäûí êàòà-
ðûíà êèðãåí àðäàêòóó íààìû áàð áîëñî, àíäà àë òºø áåëãè-
äåí êèéèí òàãûëàò.

10. Ëàóðåàòòûí àðäàêòóó òºø áåëãèñèíèí ñ¿ðºòòºë¿ø¿ æà-
íà ¿ëã¿ëºð¿, Ìàìëåêåòòèê ñûéëûêêà äîêóìåíòòåð Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè òàðàáûíàí áåêèòèëåò.

11. Ìàìëåêåòòèê ñûéëûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçè-
äåíòè òàðàáûíàí ¿÷ æûëäà áèð æîëó ûéãàðûëàò, àë ñàëòà-
íàòòóó ò¿ðäº òàïøûðûëàò.

12. Ìàìëåêåòòèê ñûéëûêòûí ëàóðåàòûíûí äèïëîìóí, ê¿-
áºë¿ã¿í, àðäàêòóó òºø áåëãèñèí äàÿðäîî ìåíåí áàéëàíûø-
êàí èøòè, îøîíäîé ýëå Êîìèññèÿíûí ì¿÷ºëºð¿í, Êîìèññèÿ-
íûí èøèíå òàðòûëãàí ýêñïåðòòåðäèí æàíà àäèñòåðäèí èøèí 
ôèíàíñûëûê æàíà ìàòåðèàëäûê-òåõíèêàëûê æàêòàí êàìñûç 
êûëóóíó Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Èø áàø-
êàðìàñû æ¿çºãº àøûðàò.

2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí àäàáèÿò æàíà 
èñêóññòâî æààòûíäàãû Òîêòîãóë àòûíäàãû 
ìàìëåêåòòèê ñûéëûãû áîþí÷à êîìèññèÿ

13. Êîìèññèÿ Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíå êà-
ðàøòóó êîíñóëüòàòèâäèê-êå¢åø áåð¿¿÷¿ îðãàí áîëóï ñàíàëàò 
æàíà Ìàìëåêåòòèê ñûéëûêêà êºðñºò¿ëãºí ÷ûãàðìà÷ûëûê ýì-
ãåêòåðäè êàðîî æàíà òàíäîî ìàêñàòûíäà ò¿ç¿ëºò. Êîìèññèÿ-
íûí êóðàìûíà àäàáèÿò æàíà èñêóññòâî èøìåðëåðè êèðåò.

14. Êîìèññèÿ ºç èøèíäå Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Êîíñ-
òèòóöèÿñûí æàíà ìûéçàìäàðûí, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ïðåçèäåíòèíèí æàðëûêòàðûí æàíà òåñêåìåëåðèí, Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí áàøêà ÷åíåìäèê óêóêòóê àêòûëàðûí æàíà 
óøóë Æîáîíó æåòåê÷èëèêêå àëàò.

15. Êîìèññèÿíûí êóðàìû òºðàãàíû êîøî àëãàíäà 19 ì¿÷º-
äºí òóðàò, àë Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè òàðàáû-
íàí ò¿ç¿ëºò.

16. Êîìèññèÿíûí òºðàãàñû Êîìèññèÿíûí èøèíå æàëïû 
æåòåê÷èëèêòè æ¿çºãº àøûðàò, Êîìèññèÿíûí æûéíàëûøòà-
ðûí ºòêºð¿¿ ê¿í¿í æàíà óáàêòûñûí áåëãèëåéò, æûéíàëûø-
òàðäû àëûï áàðàò.

17. Êîìèññèÿíûí êóðàìûí ò¿ç¿¿äº ãåíäåðäèê òå¢÷èëèê ìà-
ñåëåëåðè ýñêå àëûíûøû êåðåê.

3. Êîìèññèÿíûí ûéãàðûì óêóêòàðû
18. Êîìèññèÿãà òºìºíê¿äºé ûéãàðûì óêóêòàð áåðèëåò:
- òàëàïêåðëåðäèí ýìãåãèí òàðèçäººãº æàëïû òàëàïòàðäû 

èøòåï ÷ûãàò;
- òàëàïêåðëåðäåí êåëèï ò¿øêºí ýìãåêòåðäè êàðîî ¿÷¿í ñåê-

öèÿëàðäû æàíà ýêñïåðòòèê êîìèññèÿëàðäû ò¿çºò;
- òàëàïêåðëåðäèí ýìãåêòåðèí ðåöåíçèÿëîî ¿÷¿í àéðûì 

ò¿ðëºð æàíà æàíðëàð áîþí÷à ýêñïåðòòåðäè æàíà àäèñòåð-
äè òàðòàò;

- Ìàìëåêåòòèê ñûéëûêêà êºðñºò¿ëãºí òàëàïêåðëåðäèí ÷û-

ãàðìà÷ûëûê ýìãåêòåðè ìåíåí òààíûøóó ¿÷¿í Êîìèññèÿíûí 
ì¿÷ºëºð¿í æèáåðåò;

- ýìãåê áîþí÷à êåëèï ò¿øêºí ñûí ïèêèðëåðãå òàëäîî æ¿ð-
ã¿çºò;

- ýìãåêòåðäè àêûðêû òàíäîîäîí ºòêºðºò æàíà êèéèí Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí áåêèò¿¿ñ¿íº êèðãè-
ç¿¿ ìåíåí Ìàìëåêåòòèê ñûéëûêòû ûéãàðóó æºí¿íäº ÷å÷èì-
äè êàáûë àëàò.

19. Ñåêöèÿëàðäûí, ýêñïåðòòèê êîìèññèÿëàðäûí, ýêñïåðò-
òåðäèí æàíà àäèñòåðäèí êîðóòóíäóñó àêûðêû áîëóï ñàíàë-
áàéò. Àëàðäûí êîðóòóíäóñó òàëàøòóó ì¿íºçäº áîëãîí ó÷óð-
äà àêûðêû ÷å÷èìäè Êîìèññèÿ êàáûë àëàò.

20. Êîìèññèÿíûí ÷å÷èìäåðè áîþí÷à äàòòàíóóëàð, àðûç-
äàð, êàéðûëóóëàð æàíà ñóðîî-òàëàïòàð Êîìèññèÿíûí Ìàì-
ëåêåòòèê ñûéëûêòû ûéãàðóó áîþí÷à æûéûíòûêòîî÷ó æûéíà-
ëûøûíäà êàáûë àëûíãàí ÷å÷èìäåðèí êîøïîãîíäî, àíûí èø-
òºº ìåçãèëèíäå êàðàëàò.

21. Êîìèññèÿíûí æóìóø÷ó îðãàíû áîëóï Êûðãûç Ðåñïóáëè-
êàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí Ìàìëåêåòòèê 
ñûéëûêòàð áîþí÷à êîìèññèÿñûíûí êàò÷ûëûãû (ìûíäàí àðû 
- æóìóø÷ó îðãàí) ýñåïòåëåò.

4. Êîìèññèÿíûí èøèí óþøòóðóó
22. Êîìèññèÿ ºç èøèí æûéíàëûøòàðäû ºòêºð¿¿ æîëó ìå-

íåí óþøòóðàò.
23. Êîìèññèÿíûí æûéíàëûøòàðû àíûí 15òåí êåì ýìåñ 

ì¿÷ºñ¿ êàòûøêàí ó÷óðäà óêóêòóó áîëóï ñàíàëàò. Êîìèññèÿ-
íûí ÷å÷èìè êàòûøêàíäàðäûí êºï÷¿ë¿ê äîáóøó, áèðîê Êî-
ìèññèÿíûí ì¿÷ºëºð¿í¿í 10äºí êåì ýìåñ äîáóøó ìåíåí êà-
áûë àëûíàò.

24. Êîìèññèÿíûí æûéíàëûøòàðû Êîìèññèÿíûí òºðàãàñû 
òàðàáûíàí áåêèòèëãåí èø ïëàíãà ûëàéûê ºòêºð¿ëºò. Ïëàí-
äàí òûøêàðû æûéíàëûøòàð Êîìèññèÿíûí òºðàãàñûíûí ÷å-
÷èìè áîþí÷à çàðûëäûãûíà æàðàøà ºòêºð¿ëºò.

25. Êîìèññèÿíûí ÷ûãûìäàðû æàíà Ìàìëåêåòòèê ñûéëûêòûí 
òºëºìäºð¿ ðåñïóáëèêàëûê áþäæåòòåí êàðæûëàíàò.

26. Êîìèññèÿíûí ì¿÷ºëºð¿ òàëàïêåðëåðäèí ýìãåãèí êàðîî, 
òàëêóóëîî æàíà òàíäîî ìåçãèëèíäå Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ïðåçèäåíòè òàðàáûíàí àíûêòàëãàí àê÷àëàé ñûé àêû àëûøàò.

27. Êîìèññèÿíûí èøèíå òàðòûëãàí ýêñïåðòòåðãå æàíà àäèñ-
òåðãå èøòèí êºëºì¿íº æàíà òàòààëäûãûíà æàðàøà Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè òàðàáûíàí àíûêòàëãàí àê÷à-
ëàé ñûé àêû òºëºí¿ø¿ ì¿ìê¿í.

28. Ìàìëåêåòòèê ñûéëûêêà òàëàïêåðëåðäèí ñóíóøòîîëî-
ðóí æàíà àëàðãà òèðêåëãåí ìàòåðèàëäàðäû êàáûë àëóó, êà-
ðîî æàíà ýêñïåðòèçà æ¿ðã¿ç¿¿ ìåíåí áàéëàíûøêàí Êîìèñ-
ñèÿíûí èøèí óþøòóðóó÷óëóê, ìààëûìàòòûê, äîêóìåíòòèê æà-
íà óêóêòóê æàêòàí êàìñûçäîîíó Êîìèññèÿíûí æóìóø÷ó îðãà-
íû æ¿çºãº àøûðàò.

5. Ìàìëåêåòòèê ñûéëûêêà êºðñºò¿ëãºí 
òàëàïêåðëåðäè êàðîîíóí òàðòèáè

29. Ìàìëåêåòòèê ñûéëûêêà ÷ûãàðìà÷ûëûê ýìãåêòåðäè êºð-
ñºò¿¿í¿í ìººíºòòºð¿ Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåí-
òè ìåíåí ìàêóëäàøóó áîþí÷à æóìóø÷ó îðãàí òàðàáûíàí 
àíûêòàëàò.

30. Ìàìëåêåòòèê ñûéëûêêà òàëàïêåðëåðäè êºðñºò¿¿ãº óêó-
ãó áàð ñóáúåêòòåð ýêèäåí àøïàãàí ÷ûãàðìà÷ûëûê ýìãåêòåð-
äè êºðñºòº àëûøàò.

31. Ñîòòóóëóãó æîþëáàãàí òàëàïêåðëåðäè Ìàìëåêåòòèê 
ñûéëûêòû ûéãàðóóãà ñóíóøòîîãî æîë áåðèëáåéò.

32. Ìàìëåêåòòèê ñûéëûêêà òàëàïêåðëåðäè êºðñºò¿¿ãº óêóãó 
áàð ñóáúåêò Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìè-
íèñòðàöèÿñûíà òºìºíê¿ äîêóìåíòòåðäè òàïøûðàò:

- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí àòûíà ñóíóø-
òàìàíû (àâòîðëîð æàìààòû êºðñºò¿ëãºí ó÷óðäà ñóíóøòà-
ìàäà ÷ûãàðìà÷ûëûê ýìãåêòè æàðàòóóãà òàëàïêåðëåðäèí àð 
áèðèíèí êàòûøóóñó æºí¿íäº ìààëûìàòòàð ÷àãûëäûðûëàò);

- òàëàïêåðäèí áåëãèëåíãåí ¿ëã¿ áîþí÷à òîëòóðóëãàí àí-
êåòàñûí;

- ÷ûãàðìà÷ûëûê ýìãåêòèí àííîòàöèÿñûí;
- ïàñïîðòòóí êº÷¿ðìºñ¿í;
- áèëèìè æºí¿íäº äèïëîìäîðóíóí, èëèìèé äàðàæàñûíûí, 

ýìãåê êèòåï÷åñèíèí íîòàðèàëäûê ê¿áºëºíä¿ð¿ëãºí êº÷¿ð-
ìºëºð¿í;

- ÷ûãàðìà÷ûëûê áèðëèêòèí áàøêàðìàñûíûí òàëàïêåðäè 
êºðñºò¿¿ æºí¿íäº ïðîòîêîëóíàí ìººð ìåíåí ê¿áºëºíä¿ð¿ë-
ãºí êº÷¿ðìºñ¿í;

- òàëàïêåðäè êºðñºò¿¿í¿í æûéûíòûãû æºí¿íäº ýñåïòºº 
êîìèññèÿñûíûí ìººð ìåíåí ê¿áºëºíä¿ð¿ëãºí ïðîòîêîëóí;

- æàðûÿëàíãàí àäàáèé ÷ûãàðìàëàðäûí æå êºðãºçìºãº êîþë-
ãàí ýìãåêòåðäèí òèçìåñèí.

33. Ýãåðäå ÷ûãàðìà÷ûëûê ýìãåê ñûéëûêêà òàëàïêåðäèí êº-
ç¿ òèð¿¿ êåçèíäå êºðñºò¿ëãºí áîëñî, Ìàìëåêåòòèê ñûéëûê êà-
çà áîëãîíäîí êèéèí áåðèëèøè ì¿ìê¿í.

34. Ýãåðäå Ìàìëåêåòòèê ñûéëûê êàçà áîëãîíäîí êèéèí áå-
ðèëñå, àê÷àëàé ñûéëûê, ëàóðåàòòûí àðäàêòóó òºø áåëãèñè 
æàíà Ìàìëåêåòòèê ñûéëûêêà äîêóìåíòòåð àíûí æàêûí òóó-
ãàíäàðûíà æå ìóðàñêîðëîðóíà ºòêºð¿ë¿ï áåðèëåò.

35. Ýãåðäå Ìàìëåêåòòèê ñûéëûêòûí ëàóðåàòû êàçà áî-
ëóï, àíûí ìóðàñêîðëîðó æîê áîëñî, àíäà àê÷àëàé ñûéëûê 
ìàìëåêåòêå êàéòàðûëóóãà òèéèø, àë ýìè ëàóðåàòòûí àðäàê-
òóó òºø áåëãèñè æàíà Ìàìëåêåòòèê ñûéëûêêà äîêóìåíòòåð 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìàìëåêåòòèê ñûéëûêòàð ôîíäóí-
äà ñàêòàëàò.

36. Êóðàìû áåø àäàìäàí àøïàãàí àâòîðëîð æàìààòûíà 
Ìàìëåêåòòèê ñûéëûê áåðèëãåí ó÷óðäà, ñûéëûêòûí àê÷àëàé 
áºë¿ã¿ àëàðäûí îðòîñóíäà òå¢ áºë¿øò¿ð¿ëºò.

37. Ýãåðäå ÷ûãàðìà÷ûëûê ýìãåê àêûðêû áåø æûëäà, áèðîê 
êåçåêòåãè Ìàìëåêåòòèê ñûéëûêòû ûéãàðóóãà ÷åéèí áèð æûë-

äàí êå÷ ýìåñ æàðûÿëàíãàí, ýë àëäûíà ÷ûãàðûëãàí, àòêàðûë-
ãàí áîëñî, àíäà Êîìèññèÿ êàðîîãî êàáûë àëàò.

38. Ìàìëåêåòòèê ñûéëûêêà òàëàïêåðëåðäèí ÷ûãàðìà÷ûëûê 
ýìãåêòåðè êåëèï ò¿ø¿¿ñ¿íº æàðàøà òàëàïêåðëåðäèí ñóíóø-
òîîëîðó æàíà àëàðãà òèðêåëãåí ìàòåðèàëäàð Êîìèññèÿíûí 
êàðîîñóíà êèðãèçèëåò.

39. ×ûãàðìà÷ûëûê ýìãåêòè Êîìèññèÿíûí æûéûíòûêòîî÷ó 
æûéíàëûøûíäà áþëëåòåíãå êèðãèç¿¿ ¿÷¿í êàðîîãî ñóíóøòîî 
æºí¿íäº Êîìèññèÿíûí ÷å÷èìè Êîìèññèÿíûí ì¿÷ºëºð¿í¿í 
æàëïû ñàíûíûí êºï÷¿ë¿ê äîáóøó ìåíåí Êîìèññèÿíûí æû-
éûíòûêòîî÷ó æûéíàëûøû ºòêºð¿ëãºíãº ÷åéèí áåø æóìóø 
ê¿íäºí êå÷èêòèðèëáåñòåí êàáûë àëûíàò.

40. Êîìèññèÿíûí ì¿÷ºëºð¿ Ìàìëåêåòòèê ñûéëûêêà òàëàï-
êåð êàòàðû êºðñºò¿ë¿¿ãº óêóêñóç.

41. Ìàìëåêåòòèê ñûéëûêêà êºðñºò¿¿ãº òºìºíê¿ëºð êàáûë 
àëûíáàéò:

- òàëàïêåð ìóðäà àë ¿÷¿í ìàìëåêåòòèê ñûéëûê ìåíåí ñûé-
ëàíãàí æå àãà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí àðäàêòóó íààìû ûé-
ãàðûëãàí ÷ûãàðìà÷ûëûê ýìãåê;

- ìóðäà Êîìèññèÿ òàðàáûíàí êîëäîîãî àëûíáàãàí ÷ûãàð-
ìà÷ûëûê ýìãåê;

- ÷ûãàðìàëàðäûí æûéíàãû;
- òèðàæû êºðñºò¿ëáºãºí æå æàëïû òèðàæû 1000äåí (áèð 

ìè¢) àç íóñêàäà áàñûï ÷ûãàðûëãàí, îêóóãà êûéûí ìàéäà 
øðèôò æàíà ñàïòàðäûí îðòîñóíäàãû àðàëûê òûãûç áàñûë-
ãàí àäàáèé ÷ûãàðìà;

- èçèëäºº æàíà ìààëûìàòòûê ì¿íºçäºã¿ ýìãåê;
- áèð æîëêó êîíöåðòòèê-àòêàðóó÷óëóê ïðîãðàììàëàð, òåàòð-

ëàøòûðûëãàí îþí-çîîêòîð æàíà þáèëåéëèê äàòàëàðãà áàé-
ëàíûøòóó áèð æîëêó êîþóëàð.

42. Ìàìëåêåòòèê ñûéëûêòû ûéãàðóó æºí¿íäº ìàñåëå Êî-
ìèññèÿíûí æûéûíòûêòîî÷ó æûéíàëûøûíäà òàëêóóëàíàò.

43. Ìàìëåêåòòèê ñûéëûêòû òàïøûðóó æºí¿íäº Êîìèññèÿ-
íûí æûéûíòûêòîî÷ó æûéíàëûøûíäà Êîìèññèÿíûí òºðàãà-
ñû Ìàìëåêåòòèê ñûéëûêêà êºðñºò¿ëãºí òàëàïêåðëåðãå ñó-
íóøòàìàëàðäû àëäûí àëà êàðîîíóí æûéûíòûãû æºí¿íäº 
áàÿíäàìà æàñàéò.

44. Ìàìëåêåòòèê ñûéëûêòû ûéãàðóó æºí¿íäº Êîìèññèÿíûí 
÷å÷èìè æàøûðóóí äîáóø áåð¿¿ æîëó ìåíåí êàáûë àëûíàò.

45. Ýãåðäå Êîìèññèÿíûí ì¿÷ºñ¿ æ¿éºë¿¿ ñåáåïòåð (ðåñïóá-
ëèêàíûí ÷åãèíåí ñûðòêàðû áîëóó) æå äåí ñîîëóãóíóí àáàëû 
áîþí÷à Êîìèññèÿíûí æûéûíòûêòîî÷ó æûéíàëûøûíà êàòû-
øà àëáàñà, àíäà àë êºðñºò¿ëãºí òàëàïêåð ¿÷¿í æûéûíòûê-
òîî÷ó æûéíàëûø ºòêºð¿ëãºíãº ÷åéèí áåø æóìóø ê¿í êàëãàí-
äà äîáóø áåð¿¿ãº óêóêòóó.

46. Êîìèññèÿíûí æàëïû êóðàìûíûí 13 æàíà àíäàí àøûê 
äîáóøóí àëãàí òàëàïêåð Ìàìëåêåòòèê ñûéëûê àëóóãà ñóíóø-
òàëàò. Ýãåðäå äîáóø áåð¿¿í¿í æûéûíòûãû áîþí÷à òàëàïêåð-
ëåðäèí áèðè äàãû äîáóøòàðäûí çàðûë áîëãîí ñàíûí àëáàñà, 
àíäà Ìàìëåêåòòèê ñûéëûê áåðèëáåéò æàíà Ìàìëåêåòòèê ñûé-
ëûêêà æà¢û êºðñºò¿¿ êèéèíêè æûëäûí è÷èíäå æàðûÿëàíàò.

47. Ýãåðäå Êîìèññèÿíûí æûéûíòûêòîî÷ó æûéíàëûøûíäà 
Êîìèññèÿíûí á¿òê¿ë êóðàìûíûí 15òåí àç ì¿÷ºñ¿ êàòûøñà, 
àíäà Êîìèññèÿíûí ÷å÷èìè áîþí÷à æûéíàëûø áàøêà ê¿í-
ãº êîòîðóëàò.

48. Ìàìëåêåòòèê ñûéëûêòû ûéãàðóó æºí¿íäº Êîìèññèÿíûí 
÷å÷èìè ïðîòîêîë ìåíåí òàðèçäåëåò, àãà Êîìèññèÿíûí òºðà-
ãàñû æàíà æûéûíòûêòîî÷ó æûéíàëûøòà äîáóø áåðãåí áàð-
äûê ì¿÷ºëºð¿ êîë êîþøàò æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ïðåçèäåíòèíå êèðãèçèëåò.

49. Ìàìëåêåòòèê ñûéëûêòû ûéãàðóó æºí¿íäº ÷å÷èì Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Æàðëûãû ò¿ð¿íäº òàðèç-
äåëåò, àë Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí ðàñìèé 
ñàéòûíäà æàíà "Ýðêèí-Òîî" ãåçèòèíäå æàðûÿëàíàò.

6. Æóìóø÷ó îðãàíäûí ìèëäåò-
òåðè æàíà ôóíêöèÿëàðû

50. Æóìóø÷ó îðãàíãà Êîìèññèÿíûí èøèí êàìñûç êûëóó 
áîþí÷à òºìºíê¿äºé ìèëäåòòåð æàíà ôóíêöèÿëàð æ¿êòºëãºí:

- Ìàìëåêåòòèê ñûéëûêêà êºðñºò¿ëãºí òàëàïêåðëåðäèí êå-
ðåêò¿¿ äîêóìåíòòåðèí æàíà ìàòåðèàëäàðûí êàáûë àëóó;

- òàëàïêåðëåðäèí êåëèï ò¿øêºí ýìãåêòåðèíèí òèçìåñèí 
æàëïûãà ìààëûìäîî êàðàæàòòàðûíà æàðûÿëîî æàíà àëàð 
áîþí÷à êîîìäóê òàëêóóíó óþøòóðóóãà êºìºêòºø¿¿;

- Êîìèññèÿíûí èø êàãàçäàðûíûí áàðäûê ò¿ðëºð¿í, àíûí 
è÷èíäå Ìàìëåêåòòèê ñûéëûêêà òàïøûðóó ñóáúåêòòåðèíåí 
äîêóìåíòòåðäè êàáûë àëóó æàíà êàòòîî;

- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí òèåøåë¿¿ ÷å-
íåìäèê óêóêòóê àêòûëàðûíûí äîëáîîðëîðóí äàÿðäîî;

- ëàóðåàòòàðäûí ê¿áºë¿êòºð¿í òàðèçäºº æàíà àðäàêòóó 
òºø áåëãèëåðèí äàÿðäîî;

- ëàóðåàòòàðãà àê÷àëàé ñûé àêûëàðäû áåð¿¿;
- Ìàìëåêåòòèê ñûéëûêòû òàïøûðóó áîþí÷à èø-÷àðàíû 

óþøòóðóó æàíà ºòêºð¿¿.

7. Æóìóø÷ó îðãàíäûí ûéãàðûì óêóêòàðû
51. Æóìóø÷ó îðãàí àãà æ¿êòºëãºí ôóíêöèÿëàðäû æ¿çºãº 

àøûðóó ¿÷¿í òºìºíê¿ëºðãº óêóêòóó:
- æóìóø÷ó îðãàíãà æ¿êòºëãºí ôóíêöèÿëàðäû àòêàðóó ¿÷¿í 

çàðûë áîëãîí ìàòåðèàëäàðäû æàíà ìààëûìàòòàðäû ìàìëå-
êåòòèê îðãàíäàðäàí, ìåêåìåëåðäåí, óþìäàðäàí ñóðàòóóãà 
æàíà àëóóãà;

- Ìàìëåêåòòèê ñûéëûêêà òàëàïêåðëåð òàðàáûíàí áåëãèëåí-
ãåí ýðåæåëåðäè áóçóó ìåíåí òàðèçäåëãåí äîêóìåíòòåðäè æå 
ìàòåðèàëäàðäû æåòêèðå èøòåï ÷ûãóó ¿÷¿í àíû ñóíóøòàãàí 
ñóáúåêòòåðãå êàéòàðûï áåð¿¿ãº;

- æóìóø÷ó îðãàíäûí êîìïåòåíöèÿñûíà êèðãåí ìàñåëåëåð 
áîþí÷à êàò àëûøóóãà;

- æóìóø÷ó îðãàíãà æ¿êòºëãºí ôóíêöèÿëàðäû àòêàðóó ¿÷¿í 
çàðûë áîëãîí áàøêà ûéãàðûì óêóêòàðäû æ¿çºãº àøûðóóãà.

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Êîíñòèòóöèÿñûíûí 71-áåðåíå-
ñèí æåòåê÷èëèêêå àëûï, òîêòîì êûëàì:

1. Áåêèòèëñèí:
- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí àäàáèÿò æàíà èñêóññòâî æàà-

òûíäàãû Òîêòîãóë àòûíäàãû ìàìëåêåòòèê ñûéëûãû æºí¿íäº 
æîáî 1-òèðêåìåãå ûëàéûê;

- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí àäàáèÿò æàíà èñêóññòâî æàà-

òûíäàãû Òîêòîãóë àòûíäàãû ìàìëåêåòòèê ñûéëûãû áîþí÷à 
êîìèññèÿíûí êóðàìû 2-òèðêåìåãå ûëàéûê.

2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè:
- ºç¿í¿í ÷å÷èìäåðèí óøóë Æàðëûêêà ûëàéûê êåëòèðñèí;
- óøóë Æàðëûêòàí êåëèï ÷ûãóó÷ó çàðûë ÷àðàëàðäû êºðñ¿í.
3. Áóë Æàðëûêòûí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñ-

ïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí Ïðå-

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

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

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ïðåçèäåíòè Ñ.ÆÀÏÀÐÎÂ
Áèøêåê ø., 2021-æûëäûí 24-íîÿáðû, ÏÆ ¹531

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН АДАБИЯТ ЖАНА ИСКУССТВО ЖААТЫНДАГЫ 
ТОКТОГУЛ АТЫНДАГЫ МАМЛЕКЕТТИК СЫЙЛЫГЫ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН
ЖАРЛЫГЫ

1-òèðêåìå

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí àäàáèÿò æàíà èñêóññòâî æààòûíäàãû Òîêòîãóë àòûíäàãû ìàìëåêåòòèê ñûéëûãû æºí¿íäº
ÆÎÁÎ



Ысык-Кєл облустук 
ардагерлер кеўешинин 
тєрагасынын орун басары 
Турганбек ДЫЛДАЕВ:

- Ооба, бул жолку шайлоо єнєк-
тїгї жаўы Конституциянын талап-
тарындагы мыйзамдарга ылайык, 
єзгєчє шарттарда єттї. Мамлекет 
башчысы тарабынан коюлган ка-
туу талаптар буга чейин єлкєбїз-
дє болуп келген административ-
дик ресурстарды пайдаланууга жа-
на добуштарды сатуу-сатып алууга 
ишенимдїї бєгєт койду. Облуста-
гы №34 Жети-Єгїз, №35 Ак-Суу 
жана №36 Ысык-Кєл бир мандат-
туу шайлоо округдары боюнча 3 
мандат їчїн 39 талапкер, ошондой 
эле шайлоого катышкан 21 саясий 
партия жана алардын талапкерлери 
катышты. Биз шайлоо алдында жа-
на добуш берїї кїнїндє єрєєндєгї 
ар бир район, шаарлардагы ардагер-
лер кеўештеринин тєрагалары менен 
тынымсыз байланышта болуп, кыр-
даалга сереп салып турдук. Бардык 

чєлкємдєрдє саясий єнєктїк мыйзам 
алкагында, замандаштарыбыздын єз 
эрктери менен єткєндїгїн ишеним-
дїї айта алам. Албетте, кандай га-
на атаандаштык болбосун, анда же-
ўїїчїлєр жана жеўилгендер болот. 
Ошондуктан, марага жетпей калган-
дар элдин эркине баш ийип, жеўилїї 
ызасын моюндарына алуулары зарыл 
деп ойлойм.

Кыдыр аке атындагы Ак-Суу 
райондук мамлекеттик 
тарыхый-аймак таануу 
музейинин директору 
Макен МАЛАБЕКОВ:

- Єлкєнїн жакынкы беш жылда-
гы тагдыры бул жолку шайлануучу 
парламентке байланыштуу экени та-
лашсыз. Быйылкы шайлоо процес-
си єзгєчє талап-шарттарда єтїїдє. 
Мурдагы шайлоолордогудай “ка-
руселдерге”, бюллетендерди “таў-
гактап салууга”, добуштарды сатып 

алууга жана эў негизгиси – адми-
нистративдик ресурстарды кол-
донууга катуу бєгєт коюлуп, “Бир 
шайлоочу – бир добуш” принциби 
сакталды. 

Баарынан кубанычтуусу – муга-
лимдер менен дарыгерлер, мамле-
кеттик жана муниципалдык кыз-
маткерлер мурдагыдай тартылган 
жок! Ырас, талапкерлердин арасын-
да аты-жєндєрї тааныштардын да, 
Жогорку Кеўештин сессияларында 
“балык” болуп келген айрымдардын 
да ысымдары кездешет. Бирок, “Кыз-
дын сыры – тєркїнгє маалым” де-
гендей, алардын буга чейинки “иш-
мердїїлїктєрї” аркылуу кимдин ким 
экени коомчулукка алаканга салган-
дай эле айкын. Дагы бир єзгєчє маа-
ни берїїчї маселе – кезегинде кол-
дорун єлкєнїн  Баш мыйзамына 
коюп мамлекеттин, элдин кызыкчы-
лыгында баш кєтєрбєй иштєєгє ант 
беришип, мамлекеттик жогорку бий-
лик органдарында “эки тизгин, бир 
чылбырды” колго алышкан айрым 
чиновниктер кызматтарын таштап, 
депутаттыкка аттангандары кєпчї-
лїктїн кыжырын келтирїїдє. 

Менин жеке кєз карашымда бул 
ирет єлкє жарандары буга чейинки 
шайлоолордогудай элден уурдалган 
утурумдук акчага, “самопал” арак ме-
нен арам этке, куру убадалар менен 
бийик ураан-чакырыктарга алдан-
бастан, ата-бабаларыбыздын: “Же-
ти єлчєп – бир кес!” деген нуска сє-
зїн туу тутуп, жїрєк чакырыктары-
на абай салуу менен татыктуунун та-
тыктуусун тандады деп бекем ише-
нем. Эў негизгиси – ушул жолку тан-
доодо чындап элим-жерим, Мекеним 
деп кїйгєн, єлкє келечеги їчїн тїй-
шїк тартып, ичкен ашын жерге кой-
гон, чыныгы мекенчил замандаштар 
депутаттык мандатка ээ болуп, меке-
нибиздин багын ачса экен.

Эгемберди САДАБАЕВ

Таласта шайлоонун жїрїшї жалпы 
жонунан тынч єттї. Кїндїн экинчи 
жарымына чейин добуш бергендер 
шайлоочулардын 20 пайызга 
жакынын тїздї. Байкоочулар 
жана шайлоочулар бул жолу 
мурдагы шайлоолордон алда канча 
айырма болгонун белгилешти. 
Алар мамлекеттик жетекчилер, 
кызматкерлер, мугалимдер, 
дарыгерлер эч кимиси добуш 
берїїгє таасир кылышпагандыгын 
белгилешти. Талас облусунда 
162 миў шайлоочу катталган. 

“Анар” кичирайонунун тургуну 
Чынара МАТИЕВА:

- Шайлоо тынч жана таза єттї. Адамдар єзї каала-
ган партияга, андагы єзї тандаган талапкерге добуш-
тарын беришти. Мурункудай шайлоо участкасынын 
алдында топтолушуп тургандар жок, артыўдан ээр-
чип алып “муну шайла...” деп суранган эч кимди кєр-
гєнїм жок. Тыптынч шайлоо болду. Ар ким єз ыктыя-
ры менен келип добушун берип жатышканы мени ку-
бандырды. Єзїмдїн жарандык милдетимди аткарып, 
єз добушумду да татыктуу деген талапкерге бердим.

Байкоочу Гїлмайрам 
КАМАЛОВА:

- Бул жолу шайлоо 
тынч єттї. Эч кандай 
мыйзам бузууларды 
байкаганым жок. Ай-
рым адамдар бюллетен-
ди жакшы тїшїнє албай 
жатышты. Талапкерлер-
дин аты-жєнї жазылган 
нускаманы баары эле 
туура пайдаланды деген-
ден алысмын. Бул боюн-

ча тїшїндїрїї иштери дурус болбой калган. Башка 
кемчиликтер болгон жок го дейм. 

Байкоочу Айчїрєк 
САТЫБАЛДЫЕВА:

- Биз шайлоо баш-
талгандан тарта кылдат 
байкоо жїргїздїк. Ушул 
маалга чейин эч кандай 
мыйзам бузуулар бол-
гон жок. Кезекке туруп, 
ашыкча убактысын ко-
ротуп кезек кїткєндєр 
кездешпеди. Эгер кыр-
гызстандыктар єзїбїз 
шайлоонун таза єтїшїн 
кааласак, алгач єзїбїздєн баштап активдїїлїгїбїздї 
кєрсєтїшїбїз керек. 

“Анар” кичирайонунун жашоочусу 
Чынара ЭШИМБЕКОВА: 

- Менин баамымда ушул шайлоо тарыхта тазалыгы 
менен калат деп эсептейм. Биринчи жолу адамдар эч 
кимдин сїрєєсїз эле єз ыктыяры менен келип добуш 
берип жатканы кубандырды. Эл бара-бара ушуга кє-
нєт. Ушундай тартипке їйрєнєт. Кимдир бирєєлєрдїн 
тилине кирип, буюртмасын аткарып, арзыбаган акчага 
алданып, єз тагдырына кайдыгер болбойт деп ишенем. 
Биз шайлоочулар бир келген укугубузду шылуундар-
га алдырып жибергенден этият бололу. Элдин саясий 
кєз карашы, аў-сезими жогорулаган сайын коом таза-
лана баштайт.

Ризван ИСМАИЛОВА

ЖЕТИ ЄЛЧЄНЇП – БИР КЕСИЛДИ
Тандоо

Ош шаарындагы П.Жапаров атындагы мектептеги 
№5286 шайлоо участкасы 28-ноябрда шайлоо кїнї 
эртеў мененки саат 8.00дє шайлоочуларга эшигин 
ачты. КРнын гимни ойнолуп бїткєн соў ошол 
аймактын карыясы саясий єнєктїктїн тынч єтїшїнє 
батасын берди. Аталган шайлоо участкасында 2061 
шайлоочу катталган. Шайлоонун тынч жана калыс 
єтїшїн кєзємєлдєгєн бир мандаттуу округдардын 
жана саясий партиялардын байкоочулары шайлоонун 
башталышынан тартып, аягына чейин кєз салып 
турушту.

Ысык-Кєлдє коомчулук 28-ноябрдагы КРнын Жогорку Кеўешинин 
депутаттарын шайлоодо ат салышкан саясий партиялар менен 
талапкерлерге “Бириўерден бириў эр, депутат болчу кимиўер?!” кыязында 
аяр кєз салып турду. Ар бир партия, талапкер єз мїмкїнчїлїктєрїнє, 
деўгээлдерине, аймактардагы кадыр-барктарына жараша эл ишенимине ээ 
болушту.

Шамалбек 
ЖОЛДОШАЛИЕВ: 

- Баамымда добуш берїї жайбара-
кат жїрдї. Элдин шайлоого єтє аз ке-
лїїсї єкїнїчтїї. Кайдыгерлик бол-
бош керек. Мындай маанилїї кїндє 
ар бир шайлоочу мамлекет алдында 
атуулдук милдетин аткаруусу шарт. 
Мурда шайлоочуларды машина ме-
нен ташып келип тизип коюшчу. Бул 
жолу андай болгон жок. Башкысы – 
таза, тынч шайлоо єттї.

Кїлайда АБЫЛАЕВА:

- Эртеўки кїнїбїздї тандап жата-
быз. Ошондуктан, кайдыгер карабай 
шайлоого катышуу ар бир адамдын 
атуулдук милдети. Шайлоого катыш-
пай коюуну мамлекеттин эртеўки-
сине кайдыгер карагандык деп тї-
шїнєм. Ал эми шайлоонун жїрїшї 
боюнча айтсам, шайлоо таза єттї. 
Мурунку шайлоолор сыяктуу “буга 
добуш бер” деп шайлоо участкасы-
нын алдынан тосуп алган адамдар 
болгон жок. 

Керим НИЯЗБЕКОВ:

- Мурдагы шайлоолордо ызы-чуу, 
опур-топур болуп кетчї. Бул саам 
“ага эмес, буга салып койчу” деген-
дер жок тынч шайлап кете бердик. 
Чынын айтыш керек. Мурда “акча 
берем” деп тигил бурчта, бул бурч-
та эл їймєлєктєп ары-бери жете-
лешип басып эле топурай бериш-
чї. Мында бардык мыйзамсыз иш-
терге катуу тыюу салынгандыктан 
зымга тизгендей бир жол менен ки-
рип, добуш берип кайра чыгып ке-
тип жатышты.

Сейиткул 
ДООЛБЕКОВ: 

- Бир дагы добуш сатып алуу бол-
гон жок. Маанайым жакшы. Кєрсє 

ушинтип тынч, таза шайлоо єткєр-
сє болот тура. Баары эле тынч олту-
рат. “Буга добуш бер” деп эч ким ба-
сып келген жок. Їгїтчїлєр їгїт иш-
тери аяктаганча деле їгїтїн тынч 
жїргїзїштї. Єткєн шайлоолордо 
жик-жикке, топ-топко бєлїнїп, эл 
ичи бытыранды болуп кетчї. Бул 
жолу андайга жол берилбеди. 

Таалай САРИЕВ: 

- Эртеден бери байкоочу болуп ол-
турдук. Эч кандай мыйзам бузуу бол-
гон жок. Бул шайлоо участкада он-
дой байкоочу баарыбыз тыкыр кєз 
салдык. Сыртта їгїтчїлєр турчу эле, 
алар деле кєрїнбєдї. Єкїнїчтїїсї эл 
шайлоого єтє аз келди. 

Салика АБДИЕВА
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Єрнєктїї инсан

Ардактуу агай, чыгаан 
педагог, даанышман 
устат, камкор ата, иш 

билги жетекчи, кесипкєй та-
лант! Айтор, мынча кєп сый-
мыкты кєтєрїп жїргєн, ємї-
рїн жалаў бир жерге байлап, 
бир кесипке арнаган адамдар 
чанда кездешет. Ошол чан-
да кездешкендердин катары-
на кирген улуу адамдын арба-
гына таазим этип, ошол улуу 
адам тууралуу учкай кеп коз-
гоону туура кєрдїк. Окурманга 
тїшїнїктїї болушу їчїн алгы 
кепти ал кишинин ємїр бая-
нынан баштап, андан соў кал-
ганына єткєнїбїз оў болор. 

Єзбек Абдылдаев 1941-жы-
лы 16-январда Ысык-Кєлдїн 
тескейиндеги Жети-Єгїз райо-
нунун Ичке-Булуў айылында 
(учурдагы аты Коўурат) туул-
ган. Ушул жылдын жай айын-
да Улуу Ата Мекендик согуш 
башталып, атасы Шаршенбиев 
Абдылда алгачкы чакырык 
алгандардын катарында кан 
кїйгєн казатка аттанып кет-
кен. Согуш бїткєндєн кийин 
1945-жылы айылына кайтып 
келип, колхоздо белдїї кыз-
маттарды аркалаган.

Єзбек Абдылдаев башталгыч 
классты єзї туулган айылдан 
окуп, андан соў Барскоон айы-
лындагы мектеп-интернатта 
билимин уланткан. Согуш 
учурундагы чарбаны калы-
бына келтирїї жылдарын-
дагы катаал шарттарды кє-
рїп, кенедейинен турмушка 
бышып чоўойгон зирек бала 
мектеп-интернатты 1957-жы-
лы алтын медаль менен бї-
тїрїп, 1958-жылы Фрунзе 
(Бишкек) шаарындагы М.Кї-
рєўкеев атындагы музыкалык 
окуу жайдын хор дирижёрлу-
гу бєлїмїнє тапшырган. Ушул 
жылы Москва шаарында єткєн 
Кыргыз искусствосунун жана 
адабиятынын II декадасына 
катышкан. 

1962-жылы бул окуу жай-
ды бїтїп, Е.Ф.Гнесин атын-
дагы Москва мамлекеттик 
музыкалык-педагогикалык 
институтуна (учурда Рос-
сия музыкалык академиясы) 

тапшырып, 1968-жылы инс-
титутту хор дирижёру адис-
тигинде аяктаган. 

Ушул жылдан тартып ал кез-
деги Кыргыз мамлекеттик ис-
кусство институту – учурда-
гы Б.Бейшеналиева атындагы 
Кыргыз мамлекеттик мада-
ният жана искусство универ-
ситетинде эмгектенип келди.

“Дарак бир жерден кєгє-
рєт” деген макалдын сыўары 
Єзбек агай ємїрїнїн соўуна 
чейин жогоруда аталган окуу 
жайда эмгектенип, катардагы 
окутуучулуктан баштап, хор 
дирижёрлугу кафедрасынын 
башчысы (1971-1978-жылда-
ры), маданий-агартуу иштери 
(азыркы социалдык-маданий 
ишмердиги) факультетинин 
деканы (1989-1992-жылда-
ры), оркестр жана хор ди-
рижёрлугу (азыркы музы-
ка) факультетинин дека-
ны (1992-1994-жылдары), 
1994-2014-жылдары окуу 
жайдын окуу иштери боюн-
ча проректору, 1998-жыл-
дан кєзї єткєнгє чейин му-
зыка мугалими кафедрасы-
нын башчысы кызматтары-
на чейин кєтєрїлдї. Ак эм-
гектин акыбети кайтып, до-
цент (1989-жылы), профессор 
(1994-жылы) окумуштуулук 

даражаларын, Кыргыз 
Республикасынын ма-
даниятына эмгек си-
ўирген ишмер ардак 
наамын (1995-жылы), 
Даўк медалын алды. 
Жїздєгєн эл артистте-
рин, эмгек сиўирген ар-
тисттерди, маданиятка 
эмгек сиўирген ишмер-
лерди, музыкалык, ма-
даний окуу жайлардын 
жетекчилерин, доцент, 
профессорлорду, музы-
ка мугалимдерин, музы-
ка таануучуларды, хор-
мейстерлерди, дири-
жёрлорду окутуп, кам-
кор агай, чыгаан устат 
аталды. 

Ошол эле учурда бул 
окуу жайда иштєє ме-
нен бирге Кыргыз улуттук те-
лерадио корпорациясынын 
(учурда КТРК) камералык хо-
рун тїптєєгє активдїї катыш-
ты. Проректор кызматын ар-
калап турганда окуу-усулдук 
бирикменин тєрагасы катары 
окуу жайдын планын жаўычыл 
форматта тїзїїгє, жыйырма-
дан ашуун мамлекеттик билим 
берїї стандартын иштеп чы-
гууга зор салым кошту. Жєн 
эле сабак берїї менен чектел-
бей, кыргыз тилдїї орто мек-
тептер їчїн музыка сабагына 
окуу китептерин, хрестоматия-
ларды, музыкалык окуу жай-
лардын хор дирижёрлугу бє-
лїмдєрї їчїн кыргызча кол-
донмо материалдарды тїзїп, 
басмадан чыгарды.

Єзбек Абдылдаевди биз, 
жалпы жамаат “окуу жайдын 
энциклопедиясы” атаар элек. 
Себеп дегенде окуу жай тїп-
тєлгєндєн (1967-жылы ачыл-
ган) бир жылдан кийин келип 
кирип, ємїрїнїн акырына че-
йин иштеп, нечендеген залкар 
єнєрпоздор, педагогдор ме-
нен кесиптеш болду, эченде-
ген студенттерди тарбиялады. 
Айталы, окуу жайдын учурда-
гы ректору Мамашарип Чото-
новдон баштап, єзїнїн кєздєй 
шакирти, музыка мугалими 
кафедрасынын башчысы Арс-
танбек уулу Асылбекке чейин-
ки бардык проректорлор, де-
кандар, кафедра башчылары, 
профессор-окутуучулар ушул 
кишинин кєз алдында чоўой-
дук. Окуу жайдын басып єткєн 
тарыхы менен бул кишинин та-
рыхы да тамырлаш, киндик-
теш эле. 

Жогоруда учкай козгоп єт-
кєн кепти тереўдетип улай-
лычы. Єзбек агай иштеп тур-
ган учурда айрыкча єзї аякта-
ган адистик хор дирижёрлорун 
окуу жайдын базасында даяр-
доо єтє оор тїйшїктї талап кы-
лып келген. Ошол тїйшїктєр-
дїн бири – тил маселеси жана 
улуттук музыканы окутуу бол-
гон. Себеби, ал кезде окуу ку-
ралдарынын, адабияттардын, 
усулдук колдонмолордун баа-
ры орус тилинде жазылып, кєп-
чїлїгїнє чет элдик композитор-
музыканттардын чыгармала-
ры кирген. Мындан улам кыр-
гыз тилдїї мектептерден кел-
ген балдар бул адистиктен жаа 
бою качып, кыргыз дирижёр-
лорун, хормейстерлерин даяр-
доо азапка тїшїп турган. Дал 
ушул маселелерди эске алган 
Єзбек Абдылдаев советтик ре-
жимдин ал кездеги талаптары-
на карабай єз ємїрїн тобокел-
ге салып, кыргыз тилиндеги бир 
нече окуу куралын жазып, бас-
мадан чыгарткан. Мунун арты 
менен хор дирижёру, хормейс-
тер адистигине кыргыз балдар-
кыздар да тартыла баштаган. 

Аны менен бирге кыргыз 
тилдїї орто мектептердин 
2-3-4-5-6-7-класстары їчїн 
музыка китебин, музыка му-
галимдери їчїн усулдук кол-
донмолорду, музыкалык чы-
гармалардан (пьесалардан, ыр-
лардан) тїзїлгєн китептерди 
жарыкка чыгарган. 

Мектептерде кесипкєй му-
зыка мугалимдери жоктугуна 
тынчсызданган агай єзї иште-
ген окуу жайдын алдына ата-
йын музыка мугалими кафе-
драсын уюштуруп, мектептер-
ди музыка мугалимдери менен 
камсыздоого зор эмгек сиўир-
ди. Башта учкай эскергендей, 
ал кафедраны кєзї єткєнчє єзї 
жетектеп келди. 

Агайдын биздин окуу жай-
га, дегеле єлкєнїн маданияты-
на сиўирген эмгеги єтє зор. Ге-
зит бетинин чектелїї экенин 
эске алып, учкай гана эскерип 
єттїк. Агайдын жасап кеткен 
иштери, калтырып кеткен му-
растары биз їчїн да, бизден 
кийинки муундар їчїн да зор 
їлгї болуп кала берерине те-
реў ишенебиз. 

Б.Бейшеналиева 
атындагы Кыргыз 

мамлекеттик маданият 
жана искусство 

университетинин эмгек 
жамааты

ЄМЇРЇН БИЛИМГЕ АРНАГАН 
ЄЗБЕК АБДЫЛДАЕВ

КИТЕПТЕРИ:

 3-класс їчїн окуу китеби (Фрун-
зе, Мектеп 1977-ж.); 

 4-класс їчїн нота хрестоматиясы 
жана мугалимдер їчїн методика-
лык шилтемеси (Ф.ш. 1978-ж.);

 “Хор дирижёрлугу” хрестоматия-
сы (1996-ж.);

 Методикалык кєрсєтмєлєрї ме-
нен жогорку жана орто музыка-
лык педагогикалык окуу жай-
ларынын студенттери їчїн окуу 
куралы: 1-китеп Б.ш. 2013-жыл; 
2-китеп Б.ш. 2014-жыл; 3-китеп 
Б.ш. 2015-жыл; 4-китеп Б.ш. 2016-
жыл;

 “Кыскача музыкалык сєздїк” 
(Б.ш. 2017-ж.);

 XX кылымдагы немец компози-
тору Карл Орфтун “Кармина Бу-
рана” аттуу кантатасына жасал-
ган музыкалык-теориялык жана 
вокалдык-хордук талдоосу” (Биш-
кек ш. 2021-ж.). Хор дирижёрлу-
гу адистигинин окуу программа-
сына ылайыкталып тїзїлгєн 
бул музыкалык-теориялык жана 
вокалдык-хордук талдоо, XX кы-
лымдагы немец композитору Карл 
Орфтун «Кармина Бурана» канта-
тасы боюнча жїргїзїлгєн. Ошон-
дой эле композитордун ємїрї жа-
на чыгармачылыгы боюнча кыс-
кача маалыматтар берилген. Бул 
усулдук окуу куралы музыкалык, 
маданият жана искусство тарма-
гында орто жана жогорку, ошон-
дой эле музыкалык педагогика-
лык окуу жайлардын студентте-
рине арналган.

 “XVIII кылымдагы италия ком-
позитору Джованни Баттиста 
Перголезинин “Азалуу эне ту-
рат” аттуу кантатасына жасал-
ган музыкалык-теориялык жа-
на вокалдык талдоосу” (Бишкек 
ш. 2021-ж.). Бул усулдук колдон-
мо XVIII кылымдагы италиялык 
композитор Дж.Б.Перголезинин 
ємїрї жана чыгармачылыгы, 
ошондой эле Барокко заманын-
дагы хор музыкасынын негизги 
жанрлары боюнча кыскача маа-
лыматтар берилген. Ошону ме-
нен бирге бул кантатанын жаза-
лышы жана ал боюнча музыкалык 
теориялык жана вокалдык хор-
дук талдоолорду камтыган. Бул 
усулдук колдонмо музыкалык, ма-
даният жана искусство тармагын-
дагы орто жана жогорку, музыка-
лык педагогикалык окуу жайлар-
дын студенттерине арналган.

 Кыргыз Республикасындагы 
єздїк кєркєм чыгармачылык - 
1996-ж. 112 бет.

 Хор дирижёрлугу (Хрестома-
тия, методикалык кєрсєтмєлє-
рї менен). Окуу куралы: 1-китеп. 
2013-ж. 196 бет.

 Хор дирижёрлугу (Хрестома-
тия методикалык кєрсєтмєлєрї 
менен). Окуу куралы: 2-китеп. 
2014-ж. 236 бет.

 Абдылдаев Є., Тиленчиев К., Хор 
дирижёрлугу (Хрестоматия, ме-
тодикалык кєрсєтмєлєрї менен): 
Окуу куралы 3-китеп. 2015-ж. 
184 бет.

 Хор дирижёрлугу (Хрестома-
тия, методикалык кєрсєтмєлє-
рї менен). Окуу куралы: 4-китеп. 
2016-ж. 240 бет.

 Кыскача музыкалык сєздїк (Окуу 
куралы). 2016-ж. 120 бет.

 Хор дирижёрлугуна окутуунун кээ 
бир маселелери. 2017-ж. 96 бет.

 Хор музыкасындагы месса жана 
реквием. 2018-ж. 62 бет.

 XX кылымдагы немец компози-
тору Карл Орфтун “Кармина Бу-
рана” кантатасы: музыкалык-
теориялык жана вокалдык-хордук 
талдоо. 2021-ж. 60 бет.

 Джованни Баттиста Перголезинин 
“Stabat Mater Dolorosa” - “Азалуу эне 
турат” кантатасына музыкалык-
теориялык жана вокалдык-хордук 
талдоо. 2021-ж. 32 бет. 
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Иши тазаны ийгилик коштойт

- Нурдин Маратбекович, сиз 
жетектеген ишкананын иш-
мердиги тууралуу кыскача ай-
тып берсеўиз?

- Биздин єлкєдє юридикалык 
жана жеке жактардын фармацев-
тикалык ишмердиги “Дары кара-
жаттарын жїгїртїї жєнїндє” жа-
на “Кыргыз Республикасындагы 
лицензиялык-уруксат берїї ту-
туму жєнїндє” Кыргыз Республи-
касынын Мыйзамдарынын талап-
тарына ылайык лицензия алуу-
нун негизинде жїргїзїлєт. Фар-
мацевтикалык ишмердик жїр-
гїзїїгє лицензияларды Кыргыз 
Республикасынын Саламаттыкты 
сактоо министрлиги берет. Ал эми 
биздин департамент лицензияла-
нуучу объектилердин экспертиза-
сын уюштуруу боюнча министр-
ликтин жумушчу органы болуп 
саналат.

- Лицензия берїї чечими кан-
дай тартипте кабыл алынат?

- Лицензия берїї чечимин Са-
ламаттыкты сактоо министрли-
гинин лицензиялык комиссиясы 
єзїнїн ар айда бир жолу єтїїчї 
отурумунда кабыл алат. Лицен-
зияларга министрдин орун басары 
тарабынан кол коюлат жана алар 
єтїнїч берилген кїндєн тарта їч 
ай аралыгында чексиз мєєнєткє 
берилет.

- Нурдин Маратбекович, фар-
мацевтикалык бизнес биздин 
єлкєдє кеўири кулач жайган-
дыгын кадам сайын кездешкен 
дарыканалардан улам баам-
доого болот. Азыр республи-
кабызда канча дарыкана бар, 
айтып берсеўиз?

- Саламаттыкты сактоо ми-
нистрлигинин соўку маалыматы 
боюнча 2021-жылдын 30-сентя-
брына карата республикабызда 
3485 фармацевтикалык уюм, 829 
дарыкана, 1972 дарыкана пункту, 
саламаттыкты сактоо бєлїмдєрї-
нїн 37 дарыканасы, 388 дарыка-
на кампасы, 47 фармацевтикалык-
єндїрїш уюмдары ишмердик жїр-
гїзїїдє. 

- Єлкєдє колдонулуп жат-
кан дары-дармектердин баары 
мамлекеттик каттоодон єткєн 
деп айта аласызбы? 

- Республикабыздагы дарыка-
наларда жеке рецепт боюнча жа-
салган жана гуманитардык ба-
гыт боюнча келген бардык дары-
дармектер мамлекеттик кєзє-
мєлгє алынат. “Дары каражат-
тарын жїгїртїї жєнїндє” жана 
“Медициналык буюмдарды жї-
гїртїї жєнїндє” КР мыйзамда-
рына ылайык, дары каражатта-
ры жана медициналык буюмдар 
(эгерде алар мамлекеттик каттоо 
жол-жобосунан єткєрїлсє) Кыр-
гыз Республикасынын аймагына 
алып келинет, єндїрїлєт, сатылат 
жана пайдаланылат.

Дарыларды мамлекеттик кат-
тоо КР Єкмєтїнїн 2018-жылдын 
28-августундагы №405 токтомуна 

ылайык департаменттин дары ка-
ражаттарын каттоо жана медици-
налык буюмдарды каттоо башкар-
малыгы тарабынан жїргїзїлєт. 

Адистештирилген экспертиза-
лардын корутундуларынын жы-
йынтыктары боюнча єзїнчє че-
чимдер кабыл алынат. Дары ка-
ражаттарын сыноолордун атайын 
ыкмаларын колдонуу менен кору-
тундуларды жана сыноо протоко-
лун лаборатория даярдайт. Берил-
ген бардык їч корутунду жарак-
туу деп табылганда гана єлкєдє 
дары каражатын колдонууга урук-
сат берїї жєнїндє департамент-
тин буйругу даярдалат жана єтї-
нїч ээсине беш жылдык мєєнєт-
кє каттоо кїбєлїгї тапшырылат. 
Дары каражатына каттоо номери 
ыйгарылуу менен Кыргыз Респуб-
ликасындагы дары каражаттары-
нын мамлекеттик реестрине кир-
гизилет. Реестрдин даана такты-
гын камсыздоо максатында ал де-
партаменттин www.pharm.kg рас-
мий сайтына жайгаштырылган. 
Кимдер кааласа ушул сайттан ке-
ректїї маалыматты ала алышат.

- Борбордук кєзємєлдєєчї 
аналитикалык лаборатория-
нын жабдуулары жєнїндє айта 
кетсеўиз, анализ жїргїзїїгє 
мїмкїнчїлїктєр жетиштїїбї?

- Албетте, каттоого алынуучу 
дары каражаттарын заманбап 
приборлор жана жабдууларсыз 
сыноолордон єткєрїї мїмкїн 
эмес. Андыктан, департаменттин 
Борбордук кєзємєлдєєчї анали-
тикалык лабораториясы (БКАЛ 
- ред.) алар менен толук кандуу 
жабдылган. Лабораториянын тех-
никалык мїмкїнчїлїктєрїн чыў-
доо, ошондой эле анализ жїргї-
зїїнїн заманбап фармацевттик 
ыкмаларын єздєштїрїї макса-
тында 2019-жылы 35 миллион 
сомго жакын каражатка сынактык 
негизде жаўы заманбап, жогор-
ку сезгич приборлор менен жаб-
дуулар сатылып алынган. Бул ка-
ражаттын 8 миллион сому депар-
таменттин тїштїк филиалынын 
кєзємєлдєєчї-аналитикалык ла-
бораториясын жабдууга жумшал-
ган. Натыйжада, биздин БКАЛ 
учурда дары-дармектердин жа-
на медициналык жасалгалардын 
бардык деўгээлдеги тїрлєрїн сы-
ноолордон єткєрє алат.

Мисалы, ЕАЭБге кошулуу мїм-
кїнчїлїгїнїн алкагында Россия 
Федерациясынын Єкмєтї ме-
нен Кыргыз Республикасынын 
Єкмєтїнїн ортосунда техника-
лык кємєктєшїї боюнча Макул-
дашууга ылайык, 2019-жылдын 
7-ноябрында 211 712 844,42 рубль                                                            
(245 586 900 сом) суммасында 
БКАЛды жабдуу жєнїндє №208 
мамлекеттик контрактка кол 
коюлган. 

Контрактка ылайык, 2020-жыл-
дын ноябрында дары каражатта-
рын жана медициналык техни-
каларды сыноодон єткєрїї їчїн 

лабораториялык приборлор ме-
нен жабдуулардын 83 позициядан 
турган тїрї алынып келинди. На-
тыйжада БКАЛдын инфратїзїмї 
кыйла жакшырып, лаборатория 
єзїнїн техникалык мїмкїнчїлї-
гїн чыўдай алды. 

- Контрабандалык жол ме-
нен ташылып келген дары-
дармектердин сапатына ким 
жооп берет?

- Кампалар менен дарыкана-
ларда сапаттуу гана медикамент-
тердин болушун Департаменттин 
фармацевтикалык инспекциясы 
кєзємєлдєйт. Сапатсыз жана сер-
тификаты жок дары каражаттары 
табылган учурларда эреже талап-
тарын бузуучуларга чукул тартип-
те административдик чаралар кє-
рїлєт. Чынында контрабандалык 
жол менен келип жаткан дары ка-
ражаттары биз їчїн чоў кєйгєй-
лєрдїн бири. Бул жагдай бирин-
чи кезекте жарандарыбыздын ден 
соолугуна жана ємїрїнє коркунуч 
жаратат. Ошондуктан, дары кара-
жаттарын белгиленбеген орундар-
дагы сатууларды жок кылуу, єл-
кєгє дарыларды контрабандалык 
ташып келїїлєрдїн алдын алуу 
максатында Бишкек шаардык мэ-
риясы, Ички иштер башкармалы-
гы, Мамлекеттик бажы кызматы 
менен иш-чаралардын биргелеш-
кен планы тїзїлгєн. Ага ылайык, 
Бишкек шаарында жана Чїй об-
лусунун аймагында дары кара-
жаттарын кєчє бойлорунда мый-
замсыз сатууларга каршы бирге-
лешкен рейддик текшерїїлєр єт-
кєрїлїп турат.

- Жакында баасы кыйла ар-
зандатылган бир катар дары-
дармектердин тизмесин жа-
рыяладыўыздар. Негизи дары-
дармектердин баасы кандай 
негизде аныкталат?

- Учурда дары каражаттарынын 
бааларын жєнгє салуу тартибин 
аныктоочу ченемдик-укуктук ак-
ты болуп “Кыргыз Республика-
сында дары каражаттарына баа-
ларды жєнгє салуунун Убакты-
луу эрежелерин бекитїї жєнїн-
дє” 2019-жылдын 29-октябрын-
дагы Кыргыз Республикасынын 
Єкмєтїнїн №579 токтомуна єз-
гєртїїлєрдї киргизїї жєнїндє” 

Кыргыз Республикасынын Ми-
нистрлер Кабинетинин 2021-жыл-
дын 28-июлундагы №91 токтому 
эсептелет. Кєрсєтїлгєн эрежелер-
деги баалар милдеттїї медици-
налык камсыздандыруунун Ко-
шумча программасы жана Мам-
лекеттик кепилдиктер программа-
сы боюнча тєлєнїїчї жана коро-
навирус инфекциясын дарылоого 
колдонулуучу дары каражаттары-
на жайылтылат.

Эске сала кетсем, дары кара-
жаттарына бааларды жєнгє са-
луу боюнча мамлекеттик саясат-
ты жїзєгє ашыруу жана Кыргыз 
Республикасынын Министрлер 
Кабинетинин Тєрагасынын орун 
басары - Улуттук коопсуздук мам-
лекеттик комитетинин тєрагасы 
К.К.Ташиевдин 2021-жылдын 
15-октябрындагы №30-16 про-
токолдук тапшырмасын аткаруу 
максатында курамына УКМК, КР 
Саламаттыкты сактоо министр-
лиги, Монополияга каршы жєнгє 
салуу агенттиги кирген Ведомст-
волор аралык комиссия дары ка-
ражаттарына бааларды жєнгє са-
луу боюнча масштабдуу иштерди 
жїргїздї. Анын негизги максаты 
– калк їчїн дары каражаттары-
нын баасын арзандатууну камсыз-
доону кєздєдї. 

Жогоруда аталган токтомду 
ишке ашыруу максатында депар-
тамент бааларды каттоо боюнча 
арыздарды кабыл алуу жумуш-
тарын улантууда. Бїгїнкї кїндє 
308 аталыштагы дары каражат-
тарынын баасы каттоого алынды. 
Бекитилген баалар департамент-
тин www.pharm.kg расмий сайты-
на жайгаштырылды, єтїнїчтєр-
дїн тїшїїсїнє жараша дїў жана 
чекене бааларынын чегин кєрсє-
тїї менен катталган дары кара-
жаттарынын тизмеси кеўейе бе-
рет. Баа чектеринин сакталышына 
мамлекеттик кєзємєл монополия-
га каршы орган тарабынан жїргї-
зїлїп турат.

- Баалардын жєнгє салы-
нышы кандай негизде жїзєгє 
ашырылат?

- Бааларды жєнгє салуунун 
тартибин, ачыктыгын, ошон-
дой эле калктын жана фарма-
цевтикалык компаниялардын 

маалымат алуу мїмкїнчїлїктє-
рїн камсыздоо їчїн баалардын 
электрондук каталогу иштелип 
чыкты. Ал дары каражаттары 
жана медициналык буюмдардын 
улуттук электрондук маалымат 
базасына киргизилди. Дїў жа-
на чекене баалар менен каттал-
ган дары каражаттары боюнча 
маалымат биздин департамент-
тин (http://www.pharm.kg/ru/
price regulation/), ошондой эле 
электрондук маалымат базасы-
на http://www.ndb.med.kg шил-
темеси боюнча жайгаштырылган 
(Таанышуу їчїн “коргоо кодун” 
киргизїї жана “дарылардын баа-
лары” кнопкасын басуу керек). 
Катталган баалардын чеги кєр-
сєтїлгєн эрежелерге ылайык, да-
ры каражаттарын дїўїнєн сатуу 
менен алектенген фармацевтика-
лык уюмдар їчїн 30 календар-
дык кїндїн, ал эми дары кара-
жаттарын чекене сатуучу уюмдар 
їчїн катталган учурдан тарта 45 
кїндїн ичинде кїчїнє кирет. 

Дары-дармектердин коопсуз-
дугуна кєзємєлдї жакшыртуу 
максатында жарандардын кай-
рылууларын кабыл алуу їчїн де-
партаменттин сайтында “ыкчам 
байланыш” уюштурулган. Ошон-
дой эле дары каражаттарынын кї-
тїлбєгєн терс таасири тууралуу 
маалымдоо їчїн онлайн система 
киргизилди.

Биздин департамент 2012-жыл-
дын сентябрь айынан бери тыш-
кы соода жїргїзїї боюнча “бир-
диктїї терезе” системасынын ка-
тышуучусу болуп саналат. Биз-
дин ишмердигибизге тиешелїї 
бардык маалыматтар интернет-
тин жардамы аркылуу алмашы-
лып турат. Ошондой эле “бирдик-
тїї терезенин” жардамы астын-
да дары-дармектердин сапатын, 
коопсуздугун текшерип берїїгє 
єтїнїчтєр онлайн режиминде ка-
был алынат.

- Дары каражаттарынын 
кыймылын кєзємєлдєє аракет-
тери туурасында да маалымат 
кошумчалай кетпейсизби?

- Ушул тапта департамент та-
рабынан дары каражаттарынын 
жана медициналык жасалгалар-
дын электрондук базасын (ЭМБ) 
тїзїї Концепциясы жїзєгє ашы-
рылууда. ЭМБ Кыргыз Республи-
касында дары каражаттарын им-
порттоочулар менен жергилик-
тїї єндїрїїчїлєрдєн керектєє-
чїгє чейинки кыймылын кєзє-
мєлдєєнї камсыздайт. Долбоор 
їч этаптан турат. Учурда бирин-
чи этабы єздєштїрїлдї. Дїйнєлїк 
банк тарабынан каржыланган жу-
муштарды тїркиялык “TC Health 
Information Technology” компания 
ишке ашырды. 

ЭМБнын экинчи этабын жї-
зєгє ашыруу їчїн КР Министр-
лер Кабинетинин 2021-жылдын 
7-июлундагы №84-р буйругу ме-
нен республикалык бюджеттин 
эсебинен 60 миллион сом бє-
лїндї.

Ал эми дары каражаттарынын 
жана медициналык техникалар-
дын кыймылын кєзємєлдєє сис-
темасын єздєштїрїї процессин 
тездетїї максатында учурда аны 
жїзєгє ашыруучулар арасында 
сынак уюштуруунун даярдык ара-
кеттери кєрїлїїдє.

Маектешкен 
Шайгїл УРМАТОВА

Кыргыз Республикасынын Саламаттыкты сактоо министрлигинин алдындагы Дары каражаттары 
жана медициналык буюмдар департаментинин директору Нурдин КАГАЗДИЕВ:

“КАЛК КАМЫ ЧЕЧКИНДЇЇ 
КАДАМДАРДЫ ТАЛАП КЫЛУУДА”

Кыргыз Республикасынын Саламаттыкты сактоо министрлигинин 
алдындагы Дары каражаттары жана медициналык буюмдар 
департаменти єлкєбїздїн бїткїл аймагында дары каражаттары 

менен медициналык буюмдардын жїгїртїїсїн жєнгє салуучу 
мамлекеттик ыйгарым укуктуу орган болуп эсептелет. Тактап 
айтканда, Кыргыз Республикасынын аймагына сырттан ташылып 
келип жаткан жана єзїбїздє єндїрїлїїчї бардык дары каражаттар 
менен медициналык буюмдарды каттоого алып, алардын 
коопсуздугуна жана сапатына баа берет. Аталган мекеменин 
учурдагы ишмердиги тууралуу маалымат алуу максатында 
департаменттин директору Кагаздиев Нурдин Маратбековичке 
кайрылдык.
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2021-æûëäûí 20-îêòÿáðûíäà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 

Æîãîðêó Êå¢åøè òàðàáûíàí êàáûë àëûíãàí

1-áåðåíå
«Ìàìëåêåòòèê ñàòûï àëóóëàð æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíà (Êûðãûç 

Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí Æàð÷ûñû, 2015-æ., ¹4, 347-ñò.) òºìºíê¿äºé ºçãºð-
ò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:

1) 14-áåðåíåíèí 2-áºë¿ã¿íäº:
à) 6-ïóíêòóíäà «, àíäà àê÷àëàé ò¿ð¿íäº êºðñºò¿ë¿¿ãº òèéèø áîëãîí áàðäûê êðèòåðèéëåð-

äèí ñàëìàêòóóëóãó» äåãåí ñºçäºð àëûï ñàëûíñûí;
á) 9-ïóíêò òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
«9) ñàòûï àëûíóó÷ó òîâàðëàðäûí, æóìóøòàðäûí æå êûçìàò êºðñºò¿¿ëºðä¿í ºçäºð¿í¿í 

íàðêûí, òàøóóëàðãà æàíà êàìñûçäàíäûðóóãà, áàæû àëûìäàðûí æàíà ñàëûêòàðäû òºëººãº 
êåò¿¿÷¿ ÷ûãûìäàðäû æàíà ñàòûï àëóóëàðäûí íàðêûíà êèð¿¿÷¿ áàøêà ÷ûãûìäàðäû êàìòóóãà 
òèéèø áîëãîí áàà (óëóòòóê âàëþòàäà);»;

2) 21-áåðåíåíèí 4-áºë¿ã¿íäº:
à) 6-ïóíêò «òîêòîîñóç êàëûáûíà êåëòèð¿¿í¿» äåãåí ñºçäºðäºí êèéèí «æàíà î¢äîîíó» äå-

ãåí ñºçäºð ìåíåí òîëóêòàëñûí;
á) áºë¿ê òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû 25-ïóíêò ìåíåí òîëóêòàëñûí:
«25) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìàìëåêåòòèê ñûéëûêòàðûí æàíà àëàðäûí äîêóìåíòòåðèí 

äàÿðäîî áîþí÷à êûçìàò êºðñºò¿¿ëºðä¿ ñàòûï àëóóäà.»;
3) 24-áåðåíåíèí 4-áºë¿ã¿íäº:
à) 2-ïóíêò òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
«2) êàãàç æ¿ç¿íäºã¿ ôîðìàäà áåðèëãåí ó÷óðäà - êîë êîþóãà óêóãó áàð ûéãàðûì óêóêòóó æàê-

òàðäûí êîëó êîþëóï, ÷àïòàëãàí êîíâåðòòå;»;
á) 3-ïóíêò «á¿ò¿íä¿ã¿í» äåãåí ñºçäºí êèéèí «, òóóðàëûãûí» äåãåí ñºç ìåíåí òîëóêòàëñûí;
4) 271-áåðåíå òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
«271-áåðåíå. Ìàìëåêåòòèê ñàòûï àëóóëàðäû æ¿ðã¿ç¿¿äº äåìïèíããå êàðøû ÷àðàëàð
1. Ìàìëåêåòòèê ñàòûï àëóóëàðäû æ¿çºãº àøûðóóäà áåð¿¿÷¿ (ïîäðÿä÷û) òàðàáûíàí êåëè-

øèìäè àòêàðóóíó êàìñûç êûëóóãà êîøóì÷à äåìïèíãäèê äåï òààíûëáàãàí ìèíèìàëäóó æîë 
áåðèëãåí áààíûí òºìºíäºò¿ëãºí ñóììàñûíà áàðàáàð ºë÷ºìäºã¿ ñóììàíû êèðãèç¿¿ øàðòûí-
äà äåìïèíãäèê áààíû ñóíóøòîîãî æîë áåðèëåò. Äåìïèíããå êàðøû ÷àðàëàð 5 000 000 ñîìäîí 
æîãîðó ñóììàãà ñàòûï àëóóëàðãà (áàðäûê ëîòòîðäóí æàëïû ñóììàñûí ýñêå àëóó ìåíåí) êà-
ðàòà êîëäîíóëàò.

2. Óøóë áåðåíåíèí 1-áºë¿ã¿í¿í íåãèçèíäå äåìïèíããå êàðøû ÷àðàëàð êàòàðû êèðãèçèëãåí 
ñóììà áåð¿¿÷¿ãº (ïîäðÿä÷ûãà) áåø æóìóø÷ó ê¿íä¿í è÷èíäå òºìºíê¿äºé ó÷óðëàðäà êàéòà-
ðûëûï áåðèëåò:

1) áåð¿¿÷¿ (ïîäðÿä÷û) êåëèøèì áîþí÷à ºç ìèëäåòòåíìåëåðèí òîëóê æàíà òàëàïòàãûäàé 
àòêàðãàíäà;

2) ôîðñ-ìàæîðäóê æàãäàéëàðãà áàéëàíûøòóó êåëèøèì áóçóëãàíäà.
3. Óøóë áåðåíåíèí 2-áºë¿ã¿í¿í 2-ïóíêòóí êîøïîãîíäî, ýãåðäå áåð¿¿÷¿ (ïîäðÿä÷û) êå-

ëèøèì áîþí÷à ºç ìèëäåòòåíìåëåðèí àòêàðáàñà æå áîëáîñî òàëàïòàãûäàé ýìåñ àòêàð-
ñà, äåìïèíããå êàðøû ÷àðàëàð êàòàðû êèðãèçèëãåí ñóììà óøóë áåðåíåíèí 1-áºë¿ã¿í¿í 
íåãèçèíäå êàðìàëàò.»;

5) 35-áåðåíåíèí 4-ïóíêòóíäà «êûñêà÷à» äåãåí ñºç «êûñêà» äåãåí ñºçãº àëìàøòûðûëñûí;
6) 39-áåðåíåíèí àòàëûøûíäà æàíà òåêñòèíäå «êûñêà÷à» äåãåí ñºç òèåøåë¿¿ë¿ã¿íº æàðà-

øà «êûñêà» äåãåí ñºçãº àëìàøòûðûëñûí;
7) 42-áåðåíåíèí 3-áºë¿ã¿íäº «êûñêà÷à» äåãåí ñºç «êûñêà» äåãåí ñºçãº àëìàøòûðûëñûí.
2-áåðåíå
«Àêöèîíåðäèê êîîìäîð æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíà (Êûðãûç Ðåñïóáëèêà-

ñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí Æàð÷ûñû, 2003-æ., ¹6, 240-ñò.) òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ êèðãèçèëñèí:
54-ñòàòüÿíûí 1-ïóíêòóíóí îí ýêèí÷è àáçàöû òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
«- àóäèòîðäóê óþìäó æàíà/æå êîîìäóí àóäèòîðóí òàíäîî æàíà àóäèòîðäóí êûçìàò êºðñº-

ò¿¿ëºð¿íº òºëºí¿¿÷¿ àêûíûí ºë÷ºì¿í àíûêòîî. Àóäèòîð àêöèîíåðëåðäèí æûëäûê ÷îãóëó-
øóíäà áåêèòèëáåãåí ó÷óðäà, àêöèîíåðëåðäèí êåçåêñèç æàëïû ÷îãóëóøóí ÷àêûðáîî ¿÷¿í äè-
ðåêòîðëîð êå¢åøèíèí êîìïåòåíöèÿñûíà àóäèòîðäóê óþìäó æàíà/æå êîîìäóí àóäèòîðóí òàí-
äîî æàíà áåêèò¿¿ áîþí÷à ÷å÷èìäåðäè êàáûë àëóó æàíà àóäèòîðäóí êûçìàò êºðñºò¿¿ëºð¿íº 
òºëºí¿¿÷¿ àêûíûí ºë÷ºì¿í àíûêòîî êèðåò;».

3-áåðåíå
Óøóë Ìûéçàì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï îí áåø ê¿í ºòêºíäºí êèéèí ê¿÷¿íº êèðåò.
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè ¿÷ àéëûê ìººíºòòº ºç¿í¿í ÷åíåìäèê óêóê-

òóê àêòûëàðûí óøóë Ìûéçàìãà ûëàéûê êåëòèðñèí.

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
Ïðåçèäåíòè  Ñ.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê ø., 2021-æûëäûí 29-íîÿáðû, ¹141

ЖАЗЫК СОТ ЄНДЇРЇШЇНЄ КАТЫШУУЧУЛАРДЫН 
УКУКТАРЫН КОРГООНУН АЛКАГЫНДА АЙРЫМ МЫЙЗАМ 

АКТЫЛАРЫНА ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ КИРГИЗЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ
2021-æûëäûí 20-îêòÿáðûíäà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 

Æîãîðêó Êå¢åøè òàðàáûíàí êàáûë àëûíãàí

1-áåðåíå
«Ìàìëåêåòòèê ïåíñèÿëûê ñîöèàëäûê êàìñûçäàíäûðóó æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû-

íûí Ìûéçàìûíà (Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí Âåäîìîñòòîðó, 1997-æ., ¹8, 
392-ñò.) òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ êèðãèçèëñèí:

2-ñòàòüÿ òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû 3-ïóíêò ìåíåí òîëóêòàëñûí:
«3. Æàçûê ñîò ºíä¿ð¿ø¿íº êàòûøóó÷óëàðäûí óêóêòàðûí êîðãîî ÷ºéðºñ¿íäºã¿ ìûéçàìäàðäû 

êîëäîíóóíóí àëêàãûíäà æàðàíäàðäû ìàìëåêåòòèê ïåíñèÿëûê ñîöèàëäûê êàìñûçäàíäûðóó ìåíåí 
êàìñûç êûëóó òàðòèáè Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òàðàáûíàí àíûêòàëàò.».

2-áåðåíå
«Ìèëäåòò¿¿ ìàìëåêåòòèê ñîöèàëäûê êàìñûçäàíäûðóó ìàêñàòûíäà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû-

íûí æàðàíäàðûí æåêå÷å (èíäèâèäóàëäûê) ýñåïêå àëóó æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ìûéçàìûíà (Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí Æàð÷ûñû, 1999-æ., ¹4, 194-ñò.) 
òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ êèðãèçèëñèí:

71-ñòàòüÿíûí áèðèí÷è áºë¿ã¿ òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû áåøèí÷è àáçàö ìåíåí òîëóêòàëñûí:
«- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òàðàáûíàí àíûêòàëãàí òàðòèïòå æà-

çûê ñîò ºíä¿ð¿ø¿íº êàòûøóó÷óëàðäûí óêóêòàðûí êîðãîî ÷ºéðºñ¿íäºã¿ ìûéçàìäàðäû êîë-
äîíóóíóí àëêàãûíäà.».

3-áåðåíå
«Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíäàãû êàëêòû ñîöèàëäûê æàêòàí òåéëººí¿í íåãèçäåðè æºí¿íäº» 

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíà (Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí Æàð-
÷ûñû, 2002-æ., ¹1, 1-ñò.) òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ êèðãèçèëñèí:

10-ñòàòüÿ òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû ¿÷¿í÷¿ áºë¿ê ìåíåí òîëóêòàëñûí:
«Æàçûê ñîò ºíä¿ð¿ø¿íº êàòûøóó÷óëàðäûí óêóêòàðûí êîðãîî ÷ºéðºñ¿íäºã¿ ìûéçàìäàð-

äû êîëäîíóóíóí àëêàãûíäà æàðàíäàðäûí ñîöèàëäûê æàêòàí òåéëººãº áîëãîí óêóêòàðûí êàì-
ñûç êûëóó òàðòèáè Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òàðàáûíàí àíûêòàëàò.».

4-áåðåíå
«Áèëèì áåð¿¿ æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíà (Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû-

íûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí Æàð÷ûñû, 2003-æ., ¹8, 323-ñò.) òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ êèðãèçèëñèí:
3-áåðåíå òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû ¿÷¿í÷¿ áºë¿ê ìåíåí òîëóêòàëñûí:
«Æàçûê ñîò ºíä¿ð¿ø¿íº êàòûøóó÷óëàðäûí óêóêòàðûí êîðãîî ÷ºéðºñ¿íäºã¿ ìûéçàìäàðäû 

êîëäîíóóäà æàðàíäàðäûí áèëèì àëóóãà áîë-
ãîí óêóêòàðûí êàìñûç êûëóóíóí ºçãº÷ºë¿êòº-

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 

АКТЫ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (В ЗАКОНЫ 
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «О ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ЗАКУПКАХ», «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ») 

Ïðèíÿò Æîãîðêó Êåíåøåì Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè
20 îêòÿáðÿ 2021 ãîäà

Ñòàòüÿ 1
Âíåñòè â Çàêîí Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè «Î ãîñóäàðñòâåííûõ çàêóïêàõ» (Âåäîìîñòè Æîãîð-

êó Êåíåøà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè, 2015 ã., ¹4, ñò. 327) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1) â ÷àñòè 2 ñòàòüè 14:
à) â ïóíêòå 6 ñëîâà «âêëþ÷àÿ âåñ ýòèõ êðèòåðèåâ, êîòîðûå äîëæíû áûòü âûðàæåíû â äå-

íåæíîé ôîðìå,» èñêëþ÷èòü;
á) ïóíêò 9 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«9) öåíà (â íàöèîíàëüíîé âàëþòå), êîòîðàÿ äîëæíà âêëþ÷àòü ñòîèìîñòü ñàìèõ çàêóïàåìûõ 

òîâàðîâ, ðàáîò èëè óñëóã, ðàñõîäû íà òðàíñïîðòèðîâêó è ñòðàõîâàíèå, óïëàòó òàìîæåííûõ 
ïîøëèí è íàëîãîâ è äðóãèå ðàñõîäû, âõîäÿùèå â ñòîèìîñòü çàêóïêè;»;

2) â ÷àñòè 4 ñòàòüè 21:
à) ïóíêò 6 ïîñëå ñëîâ «íåçàìåäëèòåëüíîãî âîññòàíîâëåíèÿ» äîïîëíèòü ñëîâàìè «è ðå-

ìîíòà»;
á) ÷àñòü äîïîëíèòü ïóíêòîì 25 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
«25) ïðèîáðåòåíèÿ óñëóã ïî èçãîòîâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûõ íàãðàä Êûðãûçñêîé Ðåñïóá-

ëèêè è äîêóìåíòîâ ê íèì.»;
3) â ÷àñòè 4 ñòàòüè 24:
à) ïóíêò 2 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«2) â ñëó÷àå áóìàæíîé ôîðìû - â çàïå÷àòàííîì êîíâåðòå è ñ ïîäïèñÿìè óïîëíîìî÷åííûõ 

ëèö, èìåþùèõ ïðàâî ïîäïèñè;»;
á) ïóíêò 3 ïîñëå ñëîâà «öåëîñòíîñòü» äîïîëíèòü ñëîâîì «, äîñòîâåðíîñòü»;
4) ñòàòüþ 271 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«Ñòàòüÿ 271. Àíòèäåìïèíãîâûå ìåðû ïðè ïðîâåäåíèè ãîñóäàðñòâåííûõ çàêóïîê
1. Ïðè îñóùåñòâëåíèè ãîñóäàðñòâåííûõ çàêóïîê äîïóñêàåòñÿ ïðåäñòàâëåíèå äåìïèíãîâîé 

öåíû ïðè óñëîâèè âíåñåíèÿ ïîñòàâùèêîì (ïîäðÿä÷èêîì) äîïîëíèòåëüíî ê îáåñïå÷åíèþ èñ-
ïîëíåíèÿ äîãîâîðà ñóììû â ðàçìåðå, ðàâíîì ñíèæåííîé ñóììå îò ìèíèìàëüíîé äîïóñòè-
ìîé öåíû, íå ïðèçíàâàåìîé äåìïèíãîâîé. Àíòèäåìïèíãîâûå ìåðû ïðèìåíÿþòñÿ ê çàêóïêàì 
íà ñóììó ñâûøå 5 000 000 ñîìîâ (ñ ó÷åòîì îáùåé ñóììû âñåõ ëîòîâ).

2. Ñóììà, âíåñåííàÿ íà îñíîâàíèè ÷àñòè 1 íàñòîÿùåé ñòàòüè â êà÷åñòâå àíòèäåì-
ïèíãîâûõ ìåð, âîçâðàùàåòñÿ ïîñòàâùèêó (ïîäðÿä÷èêó) â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé 
â ñëó÷àÿõ:

1) ïîëíîãî è íàäëåæàùåãî èñïîëíåíèÿ ïîñòàâùèêîì (ïîäðÿä÷èêîì) ñâîèõ îáÿçàòåëüñòâ 
ïî äîãîâîðó;

2) ðàñòîðæåíèÿ äîãîâîðà â ñâÿçè ñ ôîðñ-ìàæîðíûìè îáñòîÿòåëüñòâàìè.
3. Ñóììà, âíåñåííàÿ íà îñíîâàíèè ÷àñòè 1 íàñòîÿùåé ñòàòüè â êà÷åñòâå àíòèäåìïèíãî-

âûõ ìåð, óäåðæèâàåòñÿ â ñëó÷àå, åñëè ïîñòàâùèê (ïîäðÿä÷èê) íå èñïîëíèë ëèáî íåíàäëå-
æàùèì îáðàçîì èñïîëíèë ñâîè îáÿçàòåëüñòâà ïî äîãîâîðó, çà èñêëþ÷åíèåì ïóíêòà 2 ÷àñòè 
2 íàñòîÿùåé ñòàòüè.»;

5) â ïóíêòå 4 ñòàòüè 35 ñëîâî «êðàòêîãî» çàìåíèòü ñëîâîì «êîðîòêîãî»;
6) â íàèìåíîâàíèè è òåêñòå ñòàòüè 39 ñëîâà «êðàòêîãî» è «êðàòêèé» çàìåíèòü ñîîòâåòñò-

âåííî ñëîâàìè «êîðîòêîãî» è «êîðîòêèé»;
7) â ÷àñòè 3 ñòàòüè 42 ñëîâî «êðàòêèé» çàìåíèòü ñëîâîì «êîðîòêèé». 
Ñòàòüÿ 2
Âíåñòè â Çàêîí Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè «Îá àêöèîíåðíûõ îáùåñòâàõ» (Âåäîìîñòè Æîãîð-

êó Êåíåøà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè, 2003 ã., ¹6, ñò. 240) ñëåäóþùåå èçìåíåíèå:
àáçàö äâåíàäöàòûé ïóíêòà 1 ñòàòüè 54 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«- îòáîð àóäèòîðñêîé îðãàíèçàöèè è/èëè àóäèòîðà îáùåñòâà è îïðåäåëåíèå ðàçìåðà îï-

ëàòû óñëóã àóäèòîðà. Â ñëó÷àå íåóòâåðæäåíèÿ àóäèòîðà íà ãîäîâîì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ 
ê êîìïåòåíöèè ñîâåòà äèðåêòîðîâ îòíîñÿòñÿ ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ ïî îòáîðó è óòâåðæäåíèþ              
àóäèòîðñêîé îðãàíèçàöèè è/èëè àóäèòîðà îáùåñòâà è îïðåäåëåíèå ðàçìåðà îïëàòû óñëóã             
àóäèòîðà äëÿ èñêëþ÷åíèÿ ñîçûâà âíåî÷åðåäíîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ;».

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

îïóáëèêîâàíèÿ.
Êàáèíåòó Ìèíèñòðîâ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè â òðåõìåñÿ÷íûé ñðîê ïðèâåñòè ñâîè íîðìà-

òèâíûå ïðàâîâûå àêòû â ñîîòâåòñòâèå ñ íàñòîÿùèì Çàêîíîì.

Ïðåçèäåíò
Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè  Ñ.ÆÀÏÀÐÎÂ

ã.Áèøêåê, 29 íîÿáðÿ 2021 ãîäà, ¹141

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ В РАМКАХ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
УЧАСТНИКОВ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА

Ïðèíÿò Æîãîðêó Êåíåøåì Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè
20 îêòÿáðÿ 2021 ãîäà

Ñòàòüÿ 1
Âíåñòè â Çàêîí Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè «Î ãîñóäàðñòâåííîì ïåíñèîííîì ñîöèàëüíîì                 

ñòðàõîâàíèè» (Âåäîìîñòè Æîãîðêó Êåíåøà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè, 1997 ã., ¹8, ñò. 392) 
ñëåäóþùåå èçìåíåíèå:

ñòàòüþ 2 äîïîëíèòü ïóíêòîì 3 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

«3. Ïîðÿäîê îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ïåíñèîííîãî ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ ãðàæ-
äàí â ðàìêàõ ïðèìåíåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå çàùèòû ïðàâ ó÷àñòíèêîâ óãîëîâíîãî ñó-
äîïðîèçâîäñòâà îïðåäåëÿåòñÿ Êàáèíåòîì Ìèíèñòðîâ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè.».

Ñòàòüÿ 2
Âíåñòè â Çàêîí Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè «Î ïåðñîíèôèöèðîâàííîì (èíäèâèäóàëüíîì) ó÷å-

òå ãðàæäàí Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè äëÿ öåëåé îáÿçàòåëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ñîöèàëüíî-
ãî ñòðàõîâàíèÿ» (Âåäîìîñòè Æîãîðêó Êåíåøà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè, 1999 ã., ¹4, ñò. 194) 
ñëåäóþùåå èçìåíåíèå:

÷àñòü ïåðâóþ ñòàòüè 71 äîïîëíèòü àáçàöåì ïÿòûì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

«- â ðàìêàõ ïðèìåíåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå çàùèòû ïðàâ ó÷àñòíèêîâ óãîëîâíîãî ñó-
äîïðîèçâîäñòâà â ïîðÿäêå, îïðåäåëÿåìîì Êàáèíåòîì Ìèíèñòðîâ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè.».

Ñòàòüÿ 3
Âíåñòè â Çàêîí Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè «Îá îñíîâàõ ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñå-

ëåíèÿ â Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêå» (Âåäîìîñòè Æîãîðêó Êåíåøà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè,                   
2002 ã., ¹1, ñò. 1) ñëåäóþùåå èçìåíåíèå:

ñòàòüþ 10 äîïîëíèòü ÷àñòüþ òðåòüåé ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

«Ïîðÿäîê îáåñïå÷åíèÿ ïðàâà ãðàæäàí íà ñîöèàëüíîå îáñëóæèâàíèå â ðàìêàõ ïðèìåíåíèÿ 
çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå çàùèòû ïðàâ ó÷àñòíèêîâ óãîëîâíîãî ñóäîïðîèçâîäñòâà îïðåäå-
ëÿåòñÿ Êàáèíåòîì Ìèíèñòðîâ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè.».

Ñòàòüÿ 4
Âíåñòè â Çàêîí Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè «Îá îáðàçîâàíèè» (Âåäîìîñòè Æîãîðêó Êåíåøà 

Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè, 2003 ã., ¹8, ñò. 323) ñëåäóþùåå èçìåíåíèå:

ñòàòüþ 3 äîïîëíèòü ÷àñòüþ òðåòüåé ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

«Îñîáåííîñòè îáåñïå÷åíèÿ ïðàâà ãðàæäàí 
íà îáðàçîâàíèå ïðè ïðèìåíåíèè çàêîíîäà-

(Уландысы 11-бетте) (Продолжение на 11-ой стр.)
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Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити



2021-жылдын  30-ноябры 11
Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити

АУДИТОРДУК ИШ ЧЄЙРЄСЇНДЄГЇ 
АЙРЫМ МЫЙЗАМ АКТЫЛАРЫНА 

ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ КИРГИЗЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ
2021-æûëäûí 20-îêòÿáðûíäà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 

Æîãîðêó Êå¢åøè òàðàáûíàí êàáûë àëûíãàí

1-áåðåíå
«Ñàëûê êîíñóëüòàíòòàðû æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíà (Êûðãûç Ðåñ-

ïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí Æàð÷ûñû, 1999-æ., ¹8, 398-ñò.) òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð 
êèðãèçèëñèí:

2-ñòàòüÿíûí 1-áºë¿ã¿íäº:
à) 3-ïóíêòóíäà «àóäèòîðäóê æå» äåãåí ñºçäºð àëûï ñàëûíñûí;
á) 4-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
«4) Àóäèòîðëîðäóí, àóäèòîðäóê óþìäàðäûí æàíà êåñèïòèê àóäèòîðäóê áèðèêìåëåðäèí ìàì-

ëåêåòòèê áèðäèêò¿¿ ðååñòðèíäå êàòòàëãàí àóäèòîðëîð æàíà àóäèòîðäóê óþìäàð.».
2-áåðåíå
«Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìàìëåêåòòèê ºí¿êò¿ð¿¿ áàíêû æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêà-

ñûíûí Ìûéçàìûíà (Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí Æàð÷ûñû, 2012-æ., ¹7, 
2772-ñò.) òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ êèðãèçèëñèí:

19-áåðåíåíèí 2-áºë¿ã¿ òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
«2. Áàíêòûí àóäèòè ýë àðàëûê àóäèò ñòàíäàðòòàðûíà ûëàéûê æ¿çºãº àøûðûëóóãà òèéèø 

æàíà Àóäèòîðëîðäóí, àóäèòîðäóê óþìäàðäûí æàíà êåñèïòèê àóäèòîðäóê áèðèêìåëåðäèí ìàì-
ëåêåòòèê áèðäèêò¿¿ ðååñòðèíäå êàòòàëãàí àóäèòîðäóê óþì òàðàáûíàí æ¿ðã¿ç¿ë¿ø¿ ì¿ìê¿í.».

3-áåðåíå
«Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíäàãû ëèöåíçèÿëûê-óðóêñàò áåð¿¿ òóòóìó æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñ-

ïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíà (Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí Æàð÷ûñû,                             
2013-æ., ¹9, 1030-ñò.) òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ êèðãèçèëñèí:

15-áåðåíåíèí 53-ïóíêòó ê¿÷¿í æîãîòòó äåï òààíûëñûí.
4-áåðåíå
«Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Óëóòòóê áàíêû, áàíêòàð æàíà áàíê èøòåðè æºí¿íäº» Êûðãûç 

Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíà (Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí Æàð÷ûñû, 
2016-æ., ¹11, 1183-ñò.) òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:

1) 56-áåðåíåíèí 3-áºë¿ã¿ òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
«3. Óëóòòóê áàíêêà òûøêû àóäèò Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíäàãû Àóäèòîðëîðäóí, àóäèòîðäóê 

óþìäàðäûí æàíà êåñèïòèê àóäèòîðäóê áèðèêìåëåðäèí ìàìëåêåòòèê áèðäèêò¿¿ ðååñòðèíäå 
(Ìàìëåêåòòèê áèðäèêò¿¿ ðååñòð) êàòòàëãàí àóäèòîðäóê óþì òàðàáûíàí äà Ìàìëåêåòòèê áèð-
äèêò¿¿ ðååñòðäå êàòòàëáàãàí, áèðîê óøóë áåðåíåíèí 2-áºë¿ã¿íäº êºðñºò¿ëãºí òàëàïòàðäû 
êàíààòòàíäûðóó÷ó ÷åò ºëêºë¿ê àóäèòîðäóê óþì òàðàáûíàí äà æ¿ðã¿ç¿ë¿ø¿ ì¿ìê¿í. Ìûíäàé 
÷åò ºëêºë¿ê óþìäàðäûí ëèöåíçèÿëàðû Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí àéìàãûíäà ìûíäàé ëèöåí-
çèÿíûí ëåãèòèìä¿¿ë¿ã¿ ûðàñòàëãàíäà òààíûëàò.»;

2) 125-áåðåíåíèí 3-áºë¿ã¿íäº «áàíêòàðäûí àóäèòòèê èøèí æ¿çºãº àøûðóó óêóãóíà òèå-
øåë¿¿ ëèöåíçèÿñû áàð» äåãåí ñºçäºð «Àóäèòîðëîðäóí, àóäèòîðäóê óþìäàðäûí æàíà êåñèï-
òèê àóäèòîðäóê áèðèêìåëåðäèí ìàìëåêåòòèê áèðäèêò¿¿ ðååñòðèíå êèðãèçèëãåí» äåãåí ñºç-
äºðãº àëìàøòûðûëñûí.

5-áåðåíå
Ñàëûêòûê ýìåñ êèðåøåëåð æºí¿íäº Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîäåêñèíå (Êûðãûç Ðåñïóá-

ëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí Æàð÷ûñû, 2018-æ., ¹7-8, 490-ñò.) òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð 
êèðãèçèëñèí:

1) Êîäåêñ òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû 151-ãëàâà ìåíåí òîëóêòàëñûí:

«151-ãëàâà.  Àóäèòîðëîðäóí, àóäèòîðäóê óþìäàðäûí æàíà êåñèïòèê àóäèòîðäóê áèðèêìå-
ëåðäèí ìàìëåêåòòèê áèðäèêò¿¿ ðååñòðèíäå êàòòàãàíû, êàéðà êàòòàãàíû ¿÷¿í 
æàíà Ìàìëåêåòòèê áèðäèêò¿¿ ðååñòðäè æ¿ðã¿ç¿¿ ¿÷¿í àëûíóó÷ó æûéûìäàð

541-áåðåíå. Òºëºº÷¿
Êåñèïòèê àóäèòîðäóê áèðèêìåëåðäè êîøïîãîíäî, Àóäèòîðëîðäóí, àóäèòîðäóê óþìäàðäûí 

æàíà êåñèïòèê àóäèòîðäóê áèðèêìåëåðäèí ìàìëåêåòòèê áèðäèêò¿¿ ðååñòðèíäå êàòòàëóóãà æå 
êàéðà êàòòàëóóãà àðûç áåðãåí æàê, îøîíäîé ýëå Ìàìëåêåòòèê áèðäèêò¿¿ ðååñòðäå êàòòàëãàí 
àóäèòîð, àóäèòîðäóê óþì òºëºº÷¿ áîëóï ñàíàëàò.

542-áåðåíå. Æûéûìäûí ºë÷ºì¿ æàíà òºëºº òàðòèáè
Æûéûìäàðäû òºëºº ºë÷ºì¿ æàíà òàðòèáè Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáè-

íåòè òàðàáûíàí àíûêòàëàò.»;
2) 153-áåðåíå òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû 191-ïóíêò ìåíåí òîëóêòàëñûí:
«191) Àóäèòîðëîðäóí, àóäèòîðäóê óþìäàðäûí æàíà êåñèïòèê àóäèòîðäóê áèðèêìåëåðäèí 

ìàìëåêåòòèê áèðäèêò¿¿ ðååñòðèíäå àóäèòîðëîðäó, àóäèòîðäóê óþìäàðäû êàòòàãàíû, êàéðà 
êàòòàãàíû ¿÷¿í æàíà Ìàìëåêåòòèê áèðäèêò¿¿ ðååñòðäè æ¿ðã¿çãºí¿ ¿÷¿í àëûíóó÷ó æûéûìäàð;».

6-áåðåíå
Óøóë Ìûéçàì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï àëòû àé ºòêºíäºí êèéèí ê¿÷¿íº êèðåò.

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
Ïðåçèäåíòè  Ñ.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê ø., 2021-æûëäûí 29-íîÿáðû, ¹143

ЖАЗЫК СОТ ЄНДЇРЇШЇНЄ КАТЫШУУЧУЛАРДЫН 
УКУКТАРЫН КОРГООНУН АЛКАГЫНДА АЙРЫМ МЫЙЗАМ 

АКТЫЛАРЫНА ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ КИРГИЗЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ В СФЕРЕ 
АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Ïðèíÿò Æîãîðêó Êåíåøåì Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè
20 îêòÿáðÿ 2021 ãîäà

Ñòàòüÿ 1
Âíåñòè â Çàêîí Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè «Î íàëîãîâûõ êîíñóëüòàíòàõ» (Âåäîìîñòè Æîãîð-

êó Êåíåøà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè, 1999 ã., ¹8, ñò. 398) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
â ÷àñòè 1 ñòàòüè 2:
à) â ïóíêòå 3 ñëîâà «àóäèòîðñêóþ èëè» èñêëþ÷èòü;
á) ïóíêò 4 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«4) àóäèòîðû è àóäèòîðñêèå îðãàíèçàöèè, çàðåãèñòðèðîâàííûå â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì 

ðååñòðå àóäèòîðîâ, àóäèòîðñêèõ îðãàíèçàöèé è ïðîôåññèîíàëüíûõ àóäèòîðñêèõ îáúåäèíåíèé.».
Ñòàòüÿ 2
Âíåñòè â Çàêîí Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè «Î Ãîñóäàðñòâåííîì áàíêå ðàçâèòèÿ Êûðãûçñêîé 

Ðåñïóáëèêè» (Âåäîìîñòè Æîãîðêó Êåíåøà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè, 2012 ã., ¹7, ñò. 2772) ñëå-
äóþùåå èçìåíåíèå:

÷àñòü 2 ñòàòüè 19 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«2. Àóäèò Áàíêà äîëæåí îñóùåñòâëÿòüñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ìåæäóíàðîäíûìè ñòàíäàðòàìè 

àóäèòà è ìîæåò áûòü ïðîâåäåí àóäèòîðñêîé îðãàíèçàöèåé, çàðåãèñòðèðîâàííîé â Åäèíîì 
ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå àóäèòîðîâ, àóäèòîðñêèõ îðãàíèçàöèé è ïðîôåññèîíàëüíûõ àóäè-
òîðñêèõ îáúåäèíåíèé.».

Ñòàòüÿ 3
Âíåñòè â Çàêîí Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè «Î ëèöåíçèîííî-ðàçðåøèòåëüíîé ñèñòåìå â Êûð-

ãûçñêîé Ðåñïóáëèêå» (Âåäîìîñòè Æîãîðêó Êåíåøà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè, 2013 ã., ¹9,                 
ñò. 990) ñëåäóþùåå èçìåíåíèå:

ïóíêò 53 ñòàòüè 15 ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó.
Ñòàòüÿ 4
Âíåñòè â Çàêîí Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè «Î Íàöèîíàëüíîì áàíêå Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè, 

áàíêàõ è áàíêîâñêîé äåÿòåëüíîñòè» (Âåäîìîñòè Æîãîðêó Êåíåøà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè, 
2016 ã., ¹11, ñò. 1183) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1) ÷àñòü 3 ñòàòüè 56 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«3. Âíåøíèé àóäèò Íàöèîíàëüíîãî áàíêà ìîæåò áûòü ïðîâåäåí êàê àóäèòîðñêîé îðãàíèçà-

öèåé, çàðåãèñòðèðîâàííîé â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå àóäèòîðîâ, àóäèòîðñêèõ îðãà-
íèçàöèé è ïðîôåññèîíàëüíûõ àóäèòîðñêèõ îáúåäèíåíèé (Åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð) 
â Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêå, òàê è èíîñòðàííîé àóäèòîðñêîé îðãàíèçàöèåé, íå çàðåãèñòðèðî-
âàííîé â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå, íî óäîâëåòâîðÿþùåé òðåáîâàíèÿì, óêàçàííûì 
â ÷àñòè 2 íàñòîÿùåé ñòàòüè. Ëèöåíçèè òàêèõ èíîñòðàííûõ îðãàíèçàöèé ïðèçíàþòñÿ íà òåððè-
òîðèè Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè ïðè íàëè÷èè ïîäòâåðæäåíèÿ ëåãèòèìíîñòè òàêîé ëèöåíçèè.»;

2) â ÷àñòè 3 ñòàòüè 125 ñëîâà «èìåþùàÿ ñîîòâåòñòâóþùóþ ëèöåíçèþ íà ïðàâî îñóùåñòâëåíèÿ 
àóäèòîðñêîé äåÿòåëüíîñòè áàíêîâ» çàìåíèòü ñëîâàìè «âêëþ÷åííàÿ â Åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé 
ðååñòð àóäèòîðîâ, àóäèòîðñêèõ îðãàíèçàöèé è ïðîôåññèîíàëüíûõ àóäèòîðñêèõ îáúåäèíåíèé».

Ñòàòüÿ 5
Âíåñòè â Êîäåêñ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè î íåíàëîãîâûõ äîõîäàõ (Âåäîìîñòè Æîãîðêó Êå-

íåøà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè, 2018 ã., ¹7-8, ñò. 490) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1) Êîäåêñ äîïîëíèòü ãëàâîé 151 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

«Ãëàâà 151.  Ñáîðû çà ðåãèñòðàöèþ, ïåðåðåãèñòðàöèþ â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå 
àóäèòîðîâ, àóäèòîðñêèõ îðãàíèçàöèé è ïðîôåññèîíàëüíûõ àóäèòîðñêèõ îáúå-
äèíåíèé è çà âåäåíèå Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà

Ñòàòüÿ 541. Ïëàòåëüùèê
Ïëàòåëüùèêîì ÿâëÿåòñÿ ëèöî, ïîäàâøåå çàÿâëåíèå íà ðåãèñòðàöèþ èëè ïåðåðåãèñòðà-

öèþ â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå àóäèòîðîâ, àóäèòîðñêèõ îðãàíèçàöèé è ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûõ àóäèòîðñêèõ îáúåäèíåíèé, çà èñêëþ÷åíèåì ïðîôåññèîíàëüíûõ àóäèòîðñêèõ                              
îáúåäèíåíèé, à òàêæå àóäèòîð, àóäèòîðñêàÿ îðãàíèçàöèÿ, çàðåãèñòðèðîâàííûå â Åäèíîì 
ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå.

Ñòàòüÿ 542. Ðàçìåð è ïîðÿäîê óïëàòû
Ðàçìåð è ïîðÿäîê óïëàòû ñáîðîâ îïðåäåëÿþòñÿ Êàáèíåòîì Ìèíèñòðîâ Êûðãûçñêîé Ðåñ-

ïóáëèêè.»;
2) ñòàòüþ 153 äîïîëíèòü ïóíêòîì 191 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
«191) ñáîðû çà ðåãèñòðàöèþ, ïåðåðåãèñòðàöèþ àóäèòîðîâ, àóäèòîðñêèõ îðãàíèçàöèé â Åäè-

íîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå àóäèòîðîâ, àóäèòîðñêèõ îðãàíèçàöèé è ïðîôåññèîíàëüíûõ                 
àóäèòîðñêèõ îáúåäèíåíèé è çà âåäåíèå Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà;».

Ñòàòüÿ 6
Íàñòîÿùèé Çàêîí âñòóïàåò â ñèëó ïî èñòå÷åíèè øåñòè ìåñÿöåâ ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóá-

ëèêîâàíèÿ.

Ïðåçèäåíò
Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè  Ñ.ÆÀÏÀÐÎÂ
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ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ В РАМКАХ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
УЧАСТНИКОВ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА

ð¿ Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êà-
áèíåòè òàðàáûíàí àíûêòàëàò.».

5-áåðåíå
«Æàðàíäûê àáàëäûí àêòûëàðû æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíà («Ýðêèí-

Òîî» ãàçåòàñû, 2020-æûëäûí 7-àâãóñòó, ¹62) òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ êèðãèçèëñèí:
5-áåðåíå òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû 31-áºë¿ê ìåíåí òîëóêòàëñûí:
«31. Æàçûê ñîò ºíä¿ð¿ø¿íº êàòûøóó÷óëàðäûí óêóêòàðûí êîðãîî ÷ºéðºñ¿íäºã¿ ìûéçàìäàð-

äû êîëäîíóóíóí àëêàãûíäà æàðàíäûê àáàëäûí àêòûëàðûí ìàìëåêåòòèê êàòòîî òàðòèáè Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òàðàáûíàí àíûêòàëàò.».

6-áåðåíå
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýìãåê êîäåêñèíå (Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøè-

íèí Æàð÷ûñû, 2006-æ., ¹4, 392-ñò.) òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ êèðãèçèëñèí:
6-ñòàòüÿ òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû àëòûí÷û áºë¿ê ìåíåí òîëóêòàëñûí:
«Æàçûê ñîò ºíä¿ð¿ø¿íº êàòûøóó÷óëàðäûí óêóêòàðûí êîðãîî ÷ºéðºñ¿íäºã¿ ìûéçàìäàðäû 

êîëäîíóóíóí àëêàãûíäà àäàìäàðäûí ýìãåê ìàìèëåëåðèí óêóêòóê æºíãº ñàëóóíóí ºçãº÷ºë¿ê-
òºð¿ Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òàðàáûíàí àíûêòàëàò.».

7-áåðåíå
«Æåêå ì¿íºçäºã¿ ìààëûìàò æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíà (Êûðãûç 

Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí Æàð÷ûñû, 2008-æ., ¹4, 340-ñò.) òºìºíê¿äºé ºçãºð-
ò¿¿ êèðãèçèëñèí:

6-ñòàòüÿ òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû 41-áºë¿ê ìåíåí òîëóêòàëñûí:
«41. Æàçûê ñîò ºíä¿ð¿ø¿íº êàòûøóó÷óëàðäûí óêóêòàðûí êîðãîî ÷ºéðºñ¿íäºã¿ ìûéçàìäàð-

äû êîëäîíóóíóí àëêàãûíäà æåêå ìààëûìàòòàð ìåíåí èøòººí¿í òàðòèáè Êûðãûç Ðåñïóáëèêà-
ñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òàðàáûíàí àíûêòàëàò.».

8-áåðåíå
Óøóë Ìûéçàì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï ê¿÷¿íº êèð¿¿÷¿ óøóë áåðåíåíèí ýêèí÷è 

àáçàöûí êîøïîãîíäî, ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï àëòû àé ºòêºíäºí êèéèí ê¿÷¿íº êèðåò.
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè àëòû àéëûê ìººíºòòº ºç¿í¿í ÷å÷èìäåðèí 

óøóë Ìûéçàìãà ûëàéûê êåëòèðñèí.

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
Ïðåçèäåíòè  Ñ.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê ø., 2021-æûëäûí 29-íîÿáðû, ¹142

òåëüñòâà â ñôåðå çàùèòû ïðàâ ó÷àñòíèêîâ óãî-
ëîâíîãî ñóäîïðîèçâîäñòâà îïðåäåëÿþòñÿ Êà-
áèíåòîì Ìèíèñòðîâ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè.».

Ñòàòüÿ 5
Âíåñòè â Çàêîí Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè «Îá àêòàõ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ» (ãàçåòà «Ýð-

êèí-Òîî» îò 7 àâãóñòà 2020 ãîäà ¹62) ñëåäóþùåå èçìåíåíèå:
ñòàòüþ 5 äîïîëíèòü ÷àñòüþ 31 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
«31. Ïîðÿäîê ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè àêòîâ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ â ðàìêàõ ïðè-

ìåíåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå çàùèòû ïðàâ ó÷àñòíèêîâ óãîëîâíîãî ñóäîïðîèçâîäñòâà 
îïðåäåëÿåòñÿ Êàáèíåòîì Ìèíèñòðîâ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè.».

Ñòàòüÿ 6
Âíåñòè â Òðóäîâîé êîäåêñ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè (Âåäîìîñòè Æîãîðêó Êåíåøà Êûðãûçñ-

êîé Ðåñïóáëèêè, 2006 ã., ¹4, ñò. 392) ñëåäóþùåå èçìåíåíèå:
ñòàòüþ 6 äîïîëíèòü ÷àñòüþ øåñòîé ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
«Îñîáåííîñòè ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òðóäîâûõ îòíîøåíèé ëèö â ðàìêàõ ïðèìåíåíèÿ 

çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå çàùèòû ïðàâ ó÷àñòíèêîâ óãîëîâíîãî ñóäîïðîèçâîäñòâà îïðåäå-
ëÿþòñÿ Êàáèíåòîì Ìèíèñòðîâ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè.».

Ñòàòüÿ 7
Âíåñòè â Çàêîí Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè «Îá èíôîðìàöèè ïåðñîíàëüíîãî õàðàêòåðà» (Âåäî-

ìîñòè Æîãîðêó Êåíåøà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè, 2008 ã., ¹4, ñò. 340) ñëåäóþùåå èçìåíåíèå:
ñòàòüþ 6 äîïîëíèòü ÷àñòüþ 41 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
«41. Ïîðÿäîê ðàáîòû ñ ïåðñîíàëüíûìè äàííûìè â ðàìêàõ ïðèìåíåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà â 

ñôåðå çàùèòû ïðàâ ó÷àñòíèêîâ óãîëîâíîãî ñóäîïðîèçâîäñòâà îïðåäåëÿåòñÿ Êàáèíåòîì Ìè-
íèñòðîâ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè.».

Ñòàòüÿ 8
Íàñòîÿùèé Çàêîí âñòóïàåò â ñèëó ïî èñòå÷åíèè øåñòè ìåñÿöåâ ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóá-

ëèêîâàíèÿ, çà èñêëþ÷åíèåì àáçàöà âòîðîãî íàñòîÿùåé ñòàòüè, êîòîðûé âñòóïàåò â ñèëó ñî 
äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Êàáèíåòó Ìèíèñòðîâ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè â øåñòèìåñÿ÷íûé ñðîê ïðèâåñòè ñâîè ðåøå-
íèÿ â ñîîòâåòñòâèå ñ íàñòîÿùèì Çàêîíîì.

Ïðåçèäåíò
Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè  Ñ.ÆÀÏÀÐÎÂ

ã.Áèøêåê, 29 íîÿáðÿ 2021 ãîäà, ¹142
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ЖОГОРКУ МЕДИЦИНАЛЫК БИЛИМ БЕРЇЇ ПРОГРАММАЛАРЫ БОЮНЧА БИЛИМ 
БЕРЇЇ ИШИН ЛИЦЕНЗИЯЛООГО УБАКТЫЛУУ ТЫЮУ 

САЛУУНУ (МОРАТОРИЙ) КИРГИЗЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН
ТОКТОМУ

КОРРУПЦИЯЛЫК УКУК БУЗУУ 
ТУУРАЛУУ БИЛДИРГЕН АДАМГА 

СЫЙ АКЫ ТЄЛЄЄНЇН ТАРТИБИН БЕКИТЇЇ 
ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТОКТОМУ
"Êîððóïöèÿëûê óêóê áóçóóëàð òóóðàëóó áèëäèðãåí àäàìäàðäû 

êîðãîî æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 11-áåðå-
íåñèí èøêå àøûðóó ìàêñàòûíäà, "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìè-
íèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòè-
òóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13 æàíà 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. Êîððóïöèÿëûê óêóê áóçóó òóóðàëóó áèëäèðãåí àäàìãà ñûé àêû 
òºëººí¿í òàðòèáè òèðêåìåãå ûëàéûê áåêèòèëñèí.

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

Òºðàãà À.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê øààðû, 2021-æûëäûí 23-íîÿáðû, ¹274

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНЕ КАРАШТУУ 

МАМЛЕКЕТТИК КЫЗМАТ ЖАНА 
ЖЕРГИЛИКТЇЇ ЄЗ АЛДЫНЧА БАШКАРУУ 

ИШТЕРИ БОЮНЧА МАМЛЕКЕТТИК 
АГЕНТТИКТИН МАСЕЛЕЛЕРИ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТОКТОМУ
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 2021-æûëäûí 5-íîÿá-

ðûíäàãû ¹520 «Ìàìëåêåòòèê îðãàíäàðäûí èøèíèí êýý áèð ìàñå-
ëåëåðè æºí¿íäº» Æàðëûãûíà ûëàéûê, ìàìëåêåòòèê êûçìàò æàíà 
æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó ÷ºéðºñ¿íäº áèðäèêò¿¿ ìàì-
ëåêåòòèê ñàÿñàòòû èøêå àøûðóó ìàêñàòûíäà, «Êûðãûç Ðåñïóáëè-
êàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû-
íûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13, 17-áåðåíåëåðèí æåòåê÷è-
ëèêêå àëóó ìåíåí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáè-
íåòè òîêòîì êûëàò:

1. Òºìºíê¿ëºð áåêèòèëñèí:
- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíå êàðàøòóó 

Ìàìëåêåòòèê êûçìàò æàíà æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó èø-
òåðè áîþí÷à ìàìëåêåòòèê àãåíòòèê (ìûíäàí àðû - Àãåíòòèê) æº-
í¿íäº æîáî 1-òèðêåìåãå ûëàéûê;

- Àãåíòòèêòèí áàøêàðóó ñõåìàñû 2-òèðêåìåãå ûëàéûê.
2. Ìàìëåêåòòèê êûçìàò÷ûëàðãà ýìãåê àêû òºëººí¿ æºíãº ñà-

ëóó÷ó ÷åíåìäèê óêóêòóê àêòûëàðãà òèéèøò¿¿ ºçãºðò¿¿ëºð êèðãè-
çèëãåíãå ÷åéèí òºìºíê¿ëºð áåëãèëåíñèí:

- Àãåíòòèêòèí áîðáîðäóê àïïàðàòûíäà ìàìëåêåòòèê êûçìàò îðóí-
äàðûí ýýëåãåí àäàìäàðãà ýìãåê àêû òºëºº Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû-
íûí Ìàìëåêåòòèê êàäð êûçìàòûíûí áîðáîðäóê àïïàðàòûíäà ìàì-
ëåêåòòèê êûçìàò îðóíäàðûí ýýëåãåí àäàìäàð ¿÷¿í áåëãèëåíãåí 
ýìãåê àêû òºëºº øàðòòàðû áîþí÷à èøêå àøûðûëàò;

- Àãåíòòèêòèí àéìàêòûê áºë¿ìäºð¿íäº ìàìëåêåòòèê êûçìàò îðóí-
äàðûí ýýëåãåí àäàìäàðãà ýìãåê àêû òºëºº Êûðãûç Ðåñïóáëèêà-
ñûíûí Ìàìëåêåòòèê êàäð êûçìàòûíûí àéìàêòûê áºë¿ìäºð¿íäº 
ìàìëåêåòòèê êûçìàò îðóíäàðûí ýýëåãåí àäàìäàð ¿÷¿í áåëãèëåí-
ãåí ýìãåê àêû òºëºº øàðòòàðû áîþí÷à èøêå àøûðûëàò.

3. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí 2021-æûë-
äûí 6-àâãóñòóíäàãû ¹116 «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Àéûë, ñóó 
÷àðáà æàíà àéìàêòàðäû ºí¿êò¿ð¿¿ ìèíèñòðëèãèíèí âåäîìñòâî-
ëóê áºë¿ìäºð¿ æàíà óþìäàðû æºí¿íäº» òîêòîìóíóí 3-ïóíêòóíóí 
4-ïóíêò÷àñû ê¿÷¿í æîãîòòó äåï òààíûëñûí.

4. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñïóáëè-
êàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí Ïðåçèäåíòòèí æà-
íà Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí ÷å÷èìäåðèí àòêàðóóíó êîíòðîëäîî 
áàøêàðìàëûãûíà æ¿êòºëñ¿í.

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

Òºðàãà À.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê øààðû, 2021-æûëäûí 15-íîÿáðû, ¹258

АВТОТРАНСПОРТ КАРАЖАТЫН МУНИЦИПАЛДЫК 
МЕНЧИККЕ ЄТКЄРЇП БЕРЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН
ТОКТОМУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН САНАРИПТИК 
ЄНЇКТЇРЇЇ МИНИСТРЛИГИНИН КЭЭ БИР МАСЕЛЕЛЕРИ 

ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН
ТОКТОМУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
УЛУТТУК БАНКЫ

2-Банктык кєзємєл башкармалыгынын 3-Банктык 
кєзємєл бєлїмїнїн башкы инспектору бош 
кызмат ордуна талапкерлерди тандоо їчїн

АЧЫК СЫНАК ЖАРЫЯЛАЙТ - 1 БИРДИК

Документтер 2021-жылдын 13-декабрында саат 
17.00гє чейин кабыл алынат.

Сынакка катышуу їчїн талапкерлерге карата талаптар, 
алардын функционалдык милдеттери жана тиешелїї до-
кументтердин тизмеси Улуттук банктын www.nbkr.kg да-
реги боюнча сайтында («Ишке кабыл алуу»/ «Бош турган 
кызмат орундары») жайгаштырылган.

Бардык суроолор боюнча тємєнкї дарек боюнча 
кайрылууга болот:

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

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 
2021-æûëäûí 12-îêòÿáðûíäàãû ¹ 425 «Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí ò¿ç¿ì¿ æà-
íà êóðàìû æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçè-
äåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí ò¿ç¿ì¿ æºí¿íäº» 
Æàðëûãûíà, «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòð-
ëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13 æàíà 17-áåðåíå-
ëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòð-
ëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. Òºìºíê¿ëºð áåêèòèëñèí:
1) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ñàíàðèïòèê ºí¿êò¿-

ð¿¿ ìèíèñòðëèãè æºí¿íäº æîáî 1-òèðêåìåãå ûëàéûê;
2) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ñàíàðèïòèê ºí¿ê-

ò¿ð¿¿ ìèíèñòðëèãèíèí áàøêàðóó ñõåìàñû 2-òèðêå-
ìåãå ûëàéûê;

3) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ñàíàðèïòèê ºí¿êò¿-
ð¿¿ ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó Áàéëàíûø òàðìàãûí-
äà æºíãº ñàëóó æàíà êºçºìºëäºº áîþí÷à êûçìàòû 
æºí¿íäº æîáî 3-òèðêåìåãå ûëàéûê;

4) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ñàíàðèïòèê ºí¿êò¿-
ð¿¿ ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó Àðõèâ êûçìàòû æºí¿í-
äº æîáî 4-òèðêåìåãå ûëàéûê;

5) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ñàíàðèïòèê ºí¿êò¿-
ð¿¿ ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó Êàëêòû æàíà æàðàí-
äûê àáàëäûí àêòûëàðûí êàòòîî äåïàðòàìåíòè æº-
í¿íäº æîáî 5-òèðêåìåãå ûëàéûê;

6) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ñàíàðèïòèê ºí¿ê-
ò¿ð¿¿ ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó «Óíàà» ìàìëåêåò-
òèê ìåêåìåñè æºí¿íäº æîáî 6-òèðêåìåãå ûëàéûê;

7) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ñàíàðèïòèê ºí¿êò¿-
ð¿¿ ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó «Èíôîêîì» ìàìëå-
êåòòèê èøêàíàñûíûí óñòàâû 7-òèðêåìåãå ûëàéûê;

8) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ñàíàðèïòèê ºí¿êò¿-
ð¿¿ ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó «Êûðãûç ïî÷òàñû» ìàì-
ëåêåòòèê èøêàíàñûíûí óñòàâû 8-òèðêåìåãå ûëàéûê.

2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 

2019-æûëäûí 11-ñåíòÿáðûíäàãû ¹468 «Ìàìëå-
êåòòèê èøêàíàëàðäûí èøèí òàðòèïêå êåëòèð¿¿ òóó-
ðàëóó» òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ êèðãèçèëñèí:

- 52-ïóíêòó «Èíôîñèñòåìñ» ìàìëåêåòòèê èøêàíà-
ñûíà» äåãåí ñºçäºðäºí êèéèí «æàíà Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Ñàíàðèïòèê ºí¿êò¿ð¿¿ ìèíèñòðëè-
ãèíå êàðàøòóó ìàìëåêåòòèê èøêàíàëàðãà» äåãåí 
ñºçäºð ìåíåí òîëóêòàëñûí.

3. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáè-
íåòèíèí 2021-æûëäûí 1-èþíóíäàãû ¹17 «Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ñàíàðèïòèê ºí¿êò¿ð¿¿ ìèíèñòð-
ëèãèíèí ìàñåëåëåðè æºí¿íäº» òîêòîìóíà òºìºíê¿-
äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:

- 3-ïóíêòóíóí 1 æàíà 2-ïóíêò÷àëàðû æàíà 5-ïóíê-
òó ê¿÷¿í æîãîòòó äåï òààíûëñûí;

- æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîìäóí 1 -8-òèðêåìåëåðè 
ê¿÷¿í æîãîòòó äåï òààíûëñûí.

4. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ñàíàðèïòèê ºí¿êò¿-
ð¿¿ ìèíèñòðëèãè áåëãèëåíãåí òàðòèïòå:

- óøóë òîêòîìãî ûëàéûê êåëòèð¿¿ ìàêñàòûíäà ÷å-
íåìäèê óêóêòóê àêòûëàðäûí äîëáîîðëîðóí áèð àé-
ëûê ìººíºòòº Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòð-
ëåð Êàáèíåòèíèí êàðîîñóíà êèðãèçñèí;

- óøóë òîêòîìäîí êåëèï ÷ûãóó÷ó çàðûë ÷àðàëàð-
äû êºðñ¿í.

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

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

Òºðàãà À.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê øààðû, 
2021-æûëäûí 15-íîÿáðû, ¹257

Æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó îðãàíäàðû-
íûí ìàòåðèàëäûê-òåõíèêàëûê áàçàñûí ÷û¢äîî ìàê-
ñàòûíäà, "Ì¿ëêêº ìóíèöèïàëäûê ìåí÷èê æºí¿íäº" 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíà, "Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº" Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 
13 æàíà 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýêîíîìèêà æàíà êîì-
ìåðöèÿ ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó Ìàìëåêåòòèê ì¿ëê-
ò¿ áàøêàðóó áîþí÷à ôîíä 2004-æûëû ÷ûãàðûëãàí, 
êóçîâóíóí ¹4Ò1ÂÅ32Ê24U835277, êûéìûëäàòêû÷û-
íûí êºëºì¿ 2362 ñì3, ê¿ì¿ø ò¿ñòºã¿ "Òîéîòà Êàì-
ðè" ìàðêàñûíäàãû àâòîòðàíñïîðò êàðàæàòûí áåë-
ãèëåíãåí òàðòèïòå ìàìëåêåòòèê ìåí÷èêêå êàáûë 
àëñûí æàíà Æàëàë-Àáàä îáëóñóíóí Ìàéëóó-Ñóó 
øààðûíûí ìýðèÿñûíûí ìóíèöèïàëäûê ìåí÷èãèíå 
ºòêºð¿ï áåðñèí.

2. Æàëàë-Àáàä îáëóñóíóí Ìàéëóó-Ñóó øààðûíûí 
ìýðèÿñûíà òºìºíê¿ëºð ñóíóøòàëñûí:

- óøóë òîêòîìäóí 1-ïóíêòóíäà êºðñºò¿ëãºí àâ-
òîòðàíñïîðò êàðàæàòûí áåëãèëåíãåí òàðòèïòå ìó-
íèöèïàëäûê ìåí÷èêêå êàáûë àëñûí æàíà àíû æåð-
ãèëèêò¿¿ áþäæåòòèí êàðàæàòòàðûíûí ÷åãèíäå ê¿-
ò¿¿í¿ êàìñûç êûëñûí;

- àâòîòðàíñïîðò êàðàæàòûí Êûðãûç Ðåñïóáëèêà-
ñûíûí ìûéçàìäàðûíà ûëàéûê òðàíñïîðò êàðàæàòòà-
ðûí êàòòîî îðãàíäàðûíäà êàéðà êàòòîîíó æ¿ðã¿çñ¿í.

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

4. Áóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíóóãà òèéèø æàíà 
êîë êîþëãàí ê¿íäºí òàðòûï ê¿÷¿íº êèðåò.

Òºðàãà À.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê øààðû, 
2021-æûëäûí 24-íîÿáðû, ¹276

Æîãîðêó ìåäèöèíàëûê áèëèì áåð¿¿ ïðîãðàììà-
ëàðûí èøêå àøûðóó÷ó æîãîðêó îêóó æàéëàðûíûí 
ñàíûíûí êåñêèí ºñ¿ø¿íºí óëàì Êûðãûç Ðåñïóáëè-
êàñûíûí æîãîðêó áèëèì áåð¿¿ ÷ºéðºñ¿íäºã¿ ìå-
äèöèíàëûê êàäðëàðäû äàÿðäîîäî ò¿ç¿ëãºí êûð-
äààëãà áàéëàíûøòóó, ìåäèöèíàëûê êàäðëàðäû 
äàÿðäîîíóí ñàïàòûí æîãîðóëàòóó ìàêñàòûíäà, 
"Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè 
æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿ-
ëûê Ìûéçàìûíûí 13 æàíà 17-áåðåíåëåðèíå ûëà-
éûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáè-
íåòè òîêòîì êûëàò:

1. 2022-æûëäûí 1-ÿíâàðûíàí òàðòûï 2023-æûë-
äûí 1-ÿíâàðûíà ÷åéèí æîãîðêó ìåäèöèíàëûê áè-
ëèì áåð¿¿ ïðîãðàììàëàðû áîþí÷à áèëèì áåð¿¿ 
èøèí ëèöåíçèÿëîîãî óáàêòûëóó òûþó ñàëóó (ìî-
ðàòîðèé) êèðãèçèëñèí.

2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Áèëèì áåð¿¿ æà-
íà èëèì ìèíèñòðëèãè ýêè àéëûê ìººíºòòº áèëèì 

áåð¿¿ èøèí ëèöåíçèÿëîî æîë-æîáîñóí æºíãº ñà-
ëóó÷ó ÷åíåìäèê óêóêòóê àêòûãà ºçãºðò¿¿ëºðä¿ æà-
íà òîëóêòîîëîðäó êèðãèç¿¿ æºí¿íäº Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí ÷å÷èìè-
íèí äîëáîîðóí èøòåï ÷ûêñûí æàíà Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíå áåêèò¿¿ãº 
êèðãèçñèí.

3. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñò-
ðàöèÿñûíûí Ïðåçèäåíòòèí æàíà Ìèíèñòðëåð Êà-
áèíåòèíèí ÷å÷èìäåðèí àòêàðóóíó êîíòðîëäîî áàø-
êàðìàëûãûíà æ¿êòºëñ¿í. 

4. Áóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàð-
òûï ê¿÷¿íº êèðåò.

Òºðàãà À.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê øààðû, 
2021-æûëäûí 22-íîÿáðû, ¹273
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Маанилїї маек

Айтсаў тилиў ачышат, айтпасаў дилиў ачышат

- Нурзида Абубакировна айт-
саўыз, республикада канча ба-
ла бакча иштеп жатат? Акыркы 
жылдары менчик бала бакча-
лардын кєбєйїї себеби эмнеде?

- Єлкєдє ушу тапта 1648 бала 
бакча бар, анын 1435и мамлекеттик-
муниципалдык, 213ї жеке менчик 
бала бакчалар. Учурда республика 
боюнча мектепке чейинки курак-
тагы балдардын саны 1 млн 118 
миўден ашык. Ал эми бала бак-
чага барган балдардын саны 200 
миўдей гана. Жалпысынан алган-
да 22% гана балдар бала бакчалар-
га барып жатат. 3 жашка чейин-
ки балдардын санын алып салсак, 
400 миўге жакын бала бала бак-
чаларга барышпайт. 2010-жылы 
690 бала бакча болсо, 10 жыл ара-
лыгында бир кыйла єстї. Бирок, 
1990-жылдары бала бакчалар кєп 
болгон, биз ал деўгээлге али же-
те элекпиз. 1991-жылдын статис-
тикасы боюнча балдар 31% бала 

бакчаларга барышчу. Андан бе-
ри бир канча бала бакчалар мен-
чикке єтїп кеткен, сатылган, бу-
зулган. Ошентсе да 227 бала бакча 
кайтарылып алынган, анын 189у 
иштеп жатат. Бала бакчаларды кє-
бєйтїї максатында жеўилдетїї 
процесстери менен лицензия бе-
рїї мєєнєтсїз болуп калган жана 
бала бакчаларга салыктар салын-
байт. Мурда лицензияны 5 жыл-
га гана беришчї. Єткєн жылдары 
ЄКМнын єрт єчїрїї жана сан-
эпидкєзємєл кызматынын акты-
лары жоюлгандан кийин бир кан-
ча бала бакчалар ачылып, кєбєйїп 
калганы менен айрым жерлерин-
де єрт чыгып, тамакка уулануулар 
болду. Ушундай окуялардан кийин 
кайрадан лицензия берїї боюнча 
токтомго єзгєртїї киргизїї туу-
ралуу убактылуу жобо бекитилип, 
санэпидемстанциянын жана єрт 
єчїрїїнїн актысы милдеттїї тап-
шырыла турган болду. 

- Балдарга эрте жашында би-
лим берїї єтє маанилїї эмес-
пи. Бул жаатта сиздер кандай 
иш-аракеттерди жїргїзїп жа-
тасыздар?

- Бїгїнкї кїнї вариативдїї ба-
ла бакчаларды кєбєйтїї максатын 
кєздєп жатабыз. Вариативдїї де-
ген – типтїї бала бакча эмес, 
балдарды єнїктїрїї борборлору, 
кыска мєєнєттїї курстар, оку-
туулардын тїрдїї варианттары. 
2019-жылдан бери Маданият, маа-
лымат, спорт жана жаштар саяса-
ты министрлиги менен биргелик-
те айыл жеринде иштебей туруп 
калган китепканаларга балдарды 
єнїктїрїї борборлорун тїзїп жа-
табыз. Ушу кїнгє чейин 100 бор-
бор ачылды. Мугалимдин балдар-
га билим берїї квалификациясын 
72 сааттык окутуу курсу менен Би-
лим берїї жана илим министрли-
ги єткєрїп жатат. Мындай муга-
лимдерге атайын токтом менен ай-
лыгынын їстїнє їстєк пайыздар 
кошулду. Балдарды калыптанды-
рууга, ар тараптуу билим берїїгє 
багытталган иштер жїргїзїлїп 
жатат. 

- Азыр негедир нєлдїк класс 
кайрадан киргизилди. Балдар-
ды мектепке даярдоо канчалык 
маанилїї?  

- Бала бакчага барган жана бар-
баган балдардын билим деўгээли 
бирдей болсун деген максатта 480 
сааттык программа киргизилген. 
Бул программа 2015-жылдан баш-
тап иштейт. Мында бала бакча-
га барбаган балдар бала бакча-
да канча жылдап окуган сабакты 
кыскартылган убакта – бир жыл-
да їйрєнїп бїтїшєт. Ошондо ба-
ла бакчага барган да, барбаган да 
бала 1-класста бирдей деўгээл-
де окууну башташат. Бул акысыз 
жїргїзїлєт. Биринчи ачылган-
да 120 миўдин тегерегинде бала 
барып жаткан, былтыр 107 миў, 
быйыл онлайн форматында 101 
миў бала тартылды. Ошондо 
жалпысынан типтїї бала бак-
чаларга, ар тїрдїї окуу борбор-
лоруна, 480 сааттык программа-
нын негизинде нєлдїк класстарга 
барган балдардын баарын кошкон-
до мектепке чейинки билим берїї 
программалары менен камсыздоо 
44%га жакындады. 

- Бала бакчаларда кєп жыл-
дан бери олтурган жетекчилер 
бар. Кадрларды тандоо кандай 
жїргїзїлєт?

- Мурун кадрды жумушка алуу 
ченемдик-укуктук документтерде 

так кєрсєтїлгєн эмес. Ким каала-
са – биолог, экономист, математик, 
финансы менеджери бала бакчада 
иштей беришчї. 2020-жылы мек-
тепке чейинки билим берїї жа-
на балдарды багуу деген мамле-
кеттик билим берїї стандарты 
кабыл алынды. Анда так кєрсє-
тїлдї: балдардын жаш курагын 
билген, квалификациясы бирин-
чи кезекте тарбиячы, ал жетиш-
песе кайра даярдоодон єткєн му-
галимдер кабыл алынат. Азыр 27 
жогорку окуу жайларда мектеп-
ке чейинки окутуу тармагы їчїн 
тарбиячыларды окутуп жатышат. 
Кайра даярдоо дагы ишке кирги-
зилип жатат. Жакынкы жылдары 
кадрларды 100% мамлекеттик би-
лим берїї стандартына ылайык 
келтиребиз. Директорлорду “Би-
лим берїї жєнїндє” мыйзамынын 
28-беренесине ылайык райондук 
билим берїї борборлору дайын-
дайт. Азыр мыйзамдарга инвента-
ризация болуп жатат. Мисалы, 5-7 
жыл бала бакчада иштебеген адам 
анын директору боло албайт деген 
норманы киргизип жатабыз. Мур-
да башка чєйрєдє иштегендер де-
ле директор боло беришкен. Ошол 
эле учурда райОНОлордун рейтин-
гин аныктоо боюнча критерийлер 
иштелип чыкты. Аларга єз район-
дорунда бала бакчалар менен кам-
сыздоо канчалык аткарылды жана 
квалификациясына баа берилет. 
Адегенде райОНО башчыларынын 
ишмердїїлїгї бааланса, кийинки 
этап менен бала бакча, мектеп ди-
ректорлорунун иши тескелет. Аны 
сайттарга чыгарып, атаандаштык-
ты кїчєтєбїз. Ошондо гана сапат-
ка кєўїл бурулуп, жакшы жагы-
на єзгєрєт.  

Сымбат МАКСУТОВА

Нурзида КАСЫМОВА:

Билим берїї жана илим министрлигинин 
мектепке чейинки билим берїї жана 
мектепке даярдоо башкармалыгынын 
башчысы Нурзида Касымова менен балдарды 
єнїктїрїї тууралуу баарлаштык. 

“БАЛДАРДЫ ЄНЇКТЇРЇЇ ЖАНА 
БИЛИМ БЕРЇЇ БАГЫТЫНДА 
ОРЧУНДУУ ИШТЕР ЖЇРЇЇДЄ”

Баланын келечеги анын 
ата-энесинин ага кара-
та мамилесине, жоопкер-

чилигине байланыштуу экенин 
єз жашообуздан кєрїп келе жа-
табыз. Єзїбїздїн гана эмес, єл-
кєнїн да келечеги боло турган 
перзентибиздин кай жерде жа-
шайт, кимдер менен жашайт, кай 
жерде окуйт деген маселеде ата-
энелердин чыгарган чечимдери 
жана кеп-кеўештери   чоў роль 
ойнойт эмеспи. Ошону менен ка-
тар  бала кайсы тилде сїйлєєрїн 
да єзї чечпейт, мїмкїн чоўойгон-
до єзї сїйлєгєн тилден башка тил-
ди їйрєнїшї толук ыктымал. Би-
рок тили чыккандан баштап єспї-
рїм куракка чейин сїйлєгєн тили 
анын негизги билген тили катары 
калыптанып калат. 

Ар бир улутту улут катары таа-
нытып турган анын тили. Му-
ну баарыбыз билип турсак да кээ 
бирєєбїз эмнегедир кайдыгер ка-
райбыз. Жаманды коногу бийлейт 
болуп, биздин єлкєгє келген чет 
элдиктердин тилин їйрєнїп, єз 
эне тилин билбеген тїркєй адам 
катары кєрїнїї модага айланып, 
орсок уй саап калганыбызга бир 
топ мезгил єттї. Акыркы убакта 
балдарын кыргыздын улуттук баа-
луулуктарына сугарып чоўойтуп 
келе жаткан їй-бїлєлєрдї кєрїп 
жїрєк жылыйт. 

Жашоодон алып карасак, кыр-
гыздын чыгаан, тыў чыкма уулда-
ры эмнегедир башка улуттун кыз-
дарына їйлєнїп калган учурлар 
кєп. Кайсы улут болбосун жакшы 

адамга жолугуп, арзышып жїрїп 
тїтїн булаткандарга эч ким каршы 
деле эмес деўизчи. Бирок кызы-
гы, ошол кыргыздын чыгаан уул-
дарынын урпактары эне тилинде 
сїйлєп жаткандыгы. Ал эми кыр-
гыз кыздар башка улутка турмуш-
ка чыкса, алардын балдары эне ти-
линде эмес, “ата тилинде” сїйлєп 
жатат да... жок дегенде эки тил-
ди бирдей їйрєнсє болор беле?.. 
Бул деген биздин тилдин татаал-
дыгыбы же ушунчалык эле барк-
сыз дегендикпи? Албетте, жок!!! 
Кыргыз тилиндей кылым карыт-
кан байыркы, кєркєм, бай, єнїк-
кєн тилдер саналуу гана экени та-
лашсыз. Кыргыз тилин єнїктїрїї 
керек деген орунсуз сєздї уккан 

сайын ичимден кыжаалат бо-
ло берем, тилибиз єнїгїїгє мук-
таж эмес, элибиздин тил билїїсїн 
єнїктїрїї керек. 

Эгерде їйдєн энеси кыргыз ти-
линде сїйлєбєсє, бала эч качан 
кыргыз тилин єздєштїрє албайт. 
Эне кайсы тилде сїйлєсє, бала 
эрксизден ошол тилде сїйлєйт. 
Демек, баланын кайсы тилде сїй-
лєєрїн эне чечет. Деги эле бала-
нын кайсы тилде сїйлєгєнїн эле 
эмес, жашоодо кандай инсан бо-
луп чыгары да энеге байланыш-
туу эмеспи. “Энеси жиндинин 
баласы жинди” деген макал те-
гин жерден айтылбаган да. Жак-
шы їрєн жаман жерге тїшсє, Ку-
дай жалгап эле бирєє жарымы 

дандуу болуп калбаса, кєбї куу-
рап жоголот эмеспи. Анын сыўа-
рындай, атасы сырттан болсо да 
эненин ой жїгїртїїсї, аў-сезими, 
дїйнє таанымы кєр тириликтин 
деўгээлинен єйдєлєй албай турса, 
кєпчїлїк учурда бала энесиндей 
чыгары бышык. Ошол эле учурда 
дїйнєлїк деўгээлде ой жїгїртїп, 
башка тилдерде суудай сїйлєп, эл 
аралык маселелерди кадимкидей 
жєнгє салууга чама-чаркы жеткен 
тыў чыкмалардын арасында кыр-
гыз тилин карапайым калкка гана 
тиешелїїдєй кєргєндєр кездешет. 
Балдарына бешиктен бели чыга 
электе эле башка тилди їйрєтїп, 
чет єлкєлїктєрдїн маданиятына 
сугарып келаткандар да бар. Ба-
ласына башка тилди їйрєтїїсї-
нє каршы деле эмесмин, болгону 
кыргыздын тукумун кыргыз ка-
тары сактап калуу їчїн єз тилин 
жерибей эле коюшса...Кыргыз тил 
менен каякка бара алмак элек, ке-
лечегиўди ойлосоў чет тилдерин 
їйрєн дегендер да четтен чыгат. 
Анда бирєєбїз кытай, кээ бирибиз 
немис тилин, дагы башкабыз анг-
лис тилинде гана сайрап ийгилик-
ке жете берели. Убакыт єтїп ити-
биз чєп жеп турганда ошол эл ара-
лык деўгээлде сїйлєшє келген би-
рєє “улутуў ким?  Тилиўерге кы-
зыгып калдым, їйрєтчї” десе, эне 
тилде “а” дей албай сакоо сымал 
чулдурап єкїнгєнїбїз  кеч болуп 
калбас бекен?.. Канткен кїндє да 
укмуш єнїккєн жерге жеткен жер-
ден “їйїбїзгє” кайтар кїн бар да, 
чынбы?.. Илгертен бери ата-тегин 
билген, улуттук баалуулуктарга 
астейдил кєўїл бурган адамдар-
ды тектїї жерден чыгыптыр деп 
ызаат кєрсєтїшчї. Анан туруп 
эле биз балдарыбызды ушундай 
касиеттїї кыргызымдын нарк-
насили, кєєнєрбєс булактары ме-
нен кошо тилин унуткарууга неге 
маш болдук?.. Колдон келсе азыр 

баланын тили жаўы чыга башта-
ганда эле кыргыз тилин їйрєтїп 
калууга тырышуу зарыл. Илим 
менен техниканын єнїккєн зама-
нында жашап жатпайбызбы деп 
эле балдарыбызды улуттук мурас-
тардан куру жалак калтыруу тїр-
кєйлїк. Балдарыбызды чет єлкє-
гє окууга же иштеп келїїгє жє-
нєтєбїзбї, ааламдын чоў агымы-
на жайдак аттай кошуп жиберсек 
анан биз эмес ата-бабабыз угуп-
кєрбєгєн, бизге єєн, такыр эле 
жат маданият менен їрп-адатын 
токунуп кирип келсе, ошондо кы-
лычыбызды “ташка” чаап калба-
гай элек. Ансыз деле улууну улуу 
дебей, ооздукталбаган аттай бол-
гон башкача муун єсїп келе жатат 
деп наалый беребиз. Буларды єз 
колубуз менен уядан учуруп жа-
тып, кайра єзїбїздїн таў калга-
ныбызга жол болсун... Андан кєрє 
жер шарынын аркы бурчуна алып 
барып салса да улутубуздун жїзї 
боло турган чыгаан инсандарды 
тарбиялап чыгууну кєўїл борбору-
на коюуну кєздєсєк. Айрыкча эне-
лер їчїн эл уулу болчу эр-азаматтар 
менен кыйын кыздарды тарбиялоо 
жоопкерчиликтїї вазийпаны ат-
каруу сыймык жана атуулдук мил-
дет болушу керек! Анткени, жаўы 
тєрєлгєн ымыркайда кайсы тил-
де сїйлєп, кандай маданиятты ка-
нына сиўирїїгє тандоо болбойт. 
Анткени, жарык дїйнєгє келген 
баланын кайсы тилде сїйлєєрїн 
эне чечет. Алгачкы бешик ыры ме-
нен тїндїн сыйкырын арттырган 
эненин жомогу єз тилинде бол-
со, ошол тил баланын кєкїрєгї-
нє кыттай уюп, пайдубал болуп 
бекемделери айдан ачык. 

Гїлзина МЫЙЗАНБЕКОВА,
КР Улуттук жазуучулар 

союзунун мїчєсї, 
“Жан шерик” ыр 

жыйнагынын автору

БАЛАНЫН КАЙСЫ ТИЛДЕ 
СЇЙЛЄЄРЇН ЭНЕ ЧЕЧЕТ
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Ìàêååâ Áîëîòáåê 
Êàðòàíáàåâè÷êå òèåøåë¿¿ 

ìàì. àêò ¹0031324 
æîãîëãîíäóãóíà 

áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 
äåï òàáûëñûí. 

Í-925

АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ И 
ИНВЕСТИРОВАНИЯ СООБЩЕСТВ

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (АРИС)
Проект устойчивого развития сельского водоснабжения 

и санитарии (доп. фин.) (МАР) 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ВАКАНТНЫЕ ПОЗИЦИИ:

Консультант по независимой верификации санитарных объектов 
домохозяйств пилотных подпроектов Ошской, Иссык-Кульской и 

Чуйской областей (3 позиции)

Ìèíèìàëüíûå òðåáîâàíèÿ, ïðåäúÿâëÿåìûå ê êàíäèäàòàì, ìîæå-
òå óçíàòü íà íèæåóêàçàííîì ñàéòå ÀÐÈÑ.

Çàèíòåðåñîâàííûå êàíäèäàòû äîëæíû çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ/àâòî-
ðèçîâàòüñÿ â êà÷åñòâå Êàíäèäàòà íà âàêàíñèþ (ðåçþìå íà ðóññêîì 
è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ, ñ óêàçàíèåì êîíòàêòíîãî òåëåôîíà è ýëåêò-
ðîííîé ïî÷òû), íà ñàéòå ÀÐÈÑ è ïîäàòü çàÿâêó íà ó÷àñòèå â äàííîì 
îòáîðå äî 17.30 ÷àñîâ 14 äåêàáðÿ 2021 ã. 

Àãåíòñòâî ðàçâèòèÿ è èíâåñòèðîâàíèÿ 
ñîîáùåñòâ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè

720040, ã. Áèøêåê, óë. Áîêîíáàåâà, 102, êàáèíåò ¹11
òåë.: + 996 (312) 62-07-52, 30-18-05,

ôàêñ: + 996 (312) 62-47-48,
e-mail: zakupki@aris.kg

СУЩЕСТВЕННЫЙ ФАКТ:

ОАО 
«СЕВЕРЭЛЕКТРО» 

УВЕДОМЛЯЕТ, 
что 22 ноября 

2021 года решением 
Совета директоров ОАО 

«Северэлектро» прекращены 
полномочия Генерального 

директора Кожомкулова 
Азамата Туломушовича, 

23 ноября 2021 года 
решением Совета директоров 

ОАО «Северэлектро» 
Генеральным директором 

ОАО «Северэлектро» 
назначен Осмонов Нурдин 

Кубатович. Ñ-719

Єзгєн райондук сот аткаруучулар 
кызмат бєлїмї

Єзгєн райондук соту тарабынан 17.12.2020-жылы берилген 
ГД4067/1907 сандуу аткаруу барактын негизинде карызкор 

Касымалиева Ирсалатка таандык Єзгєн районунун Алтын-Булак 
айыл єкмєтїнїн Алтын-Булак айылынын Б.Байзакова кєчєсїндє 

жайгашкан №8 турак жайы жалпы пайдалануу аянты 81,12 
кв.метр, жашоо аянты 50,40 кв. метр жер участкасы 2500 кв. метр 
болгон идентификациялык коду 5-06-19-1001-0094 сандуу турак 

жайы ачык соода-сатык (аукционго) коюлат.

Турак жайдын старттык наркы 1321500 
(бир миллион їч жїз жыйырма бир миў беш жїз) сом.

Ñàòûê Êàñûìàëèåâà Èðñàëàòêà òààíäûê ªçãºí ðàéîíóíóí Àëòûí-
Áóëàê àéûë ºêìºò¿í¿í Àëòûí-Áóëàê àéûëûíûí Á.Áàéçàêîâà êº÷ºñ¿í-
äº æàéãàøêàí ¹8 òóðàê æàéû æàéãàøêàí ¿éäº 2022-æûëäûí 10-ÿí-
âàðü ê¿í¿í ñààò 11.00äº ºòêºð¿ëºò. 

Ñàòûêêà êàòûøóó÷óëàð ì¿ëêò¿í áàøòàïêû áààñûíàí 5% øåðò ïóë-
äó àëäûí àëà ñàòûê ºòêºð¿ëº òóðãàí ê¿íãº áèð ê¿í êàëãàíãà ÷åéèí òº-
ëºï êàòûøà àëàò. À÷ûê ñîîäà-ñàòûêòà æå¢¿¿÷¿ 7 (æåòè) ê¿í è÷èíäå 
àëäûí àëà òºëºíãºí øåðò ïóëäóí ñóììàñûí êîøóó ìåíåí ì¿ëêò¿í ñà-
òûï àëãàí íàðêûí òîëóãó ìåíåí òºëºï áåð¿¿ñ¿ çàðûë.

Ñîîäà-ñàòûêòà æå¢èëãåí êàòûøóó÷óëàðûíûí àëäûí àëà òºëºí-
ãºí êåïèëäèê ñóììàëàðû ñîîäà-ñàòûê àÿêòàãàíäàí êèéèí êàéòàðû-
ëûï áåðèëåò.

Ìààëûìàò ¿÷¿í ªçãºí ðàéîíäóê ÑÀÊÁíûí ñîò àòêàðóó÷óñó                    
Ê.Æàïàðêóëîâãî êàéðûëñà¢ûçäàð áîëîò.

Äàðåãè: ªçãºí øààðû, Ëåíèí êº÷ºñ¿, Ìàäàíèÿò ¿é¿í¿í èìàðà-
òûíûí 2-êàáàòû ÑÀÊÁ.

Áàéëàíûø ¿÷¿í òåëåôîíäîð: (0772) 78-00-09.

Ý/ñ 1350422019351457 ÁÈÊ, 135009 ÈÍÍ 10506194800605 ºíä¿-
ð¿ï àëóó÷óíóí ýñåáè. 

Ï/Ï-309

«Оптима Банк» ачык 
акционердик коому

«Оптима Банк» ачык акционердик коомунун 
Директорлор кеўешинин 2021-жылдын 

30-ноябрындагы №12 протоколуна ылайык, “Оптима 
Банк” ААКнын Директорлор кеўешинин жеке добуш 

берїїсїнїн жыйынтыгы боюнча тємєндєгїдєй чечим 
кабыл алынгандыгы жєнїндє маалымдайт: 

1. “Îïòèìà Áàíê” ÀÀÊíûí áàøêàðìàëûãûíûí 
ì¿÷ºñ¿ Èñìàòîâ Ãàðûï Ìóðàòîâè÷ 2021-æûë-
äûí 30-íîÿáðûíàí òàðòûï ºç êààëîîñó ìåíåí 
ýýëåãåí êûçìàòûíàí áîøîòóó æºí¿íäºã¿ áåð-
ãåí àðûçûíà ûëàéûê ûéãàðûì óêóêòàðû ìºº-
íºò¿íºí ìóðäà òîêòîòóëñóí.

2. 2021-æûëäûí 1-äåêàáðûíàí áàøòàï “Îïòèìà 
Áàíê” ÀÀÊ áàøêàðìàëûãûíûí ì¿÷ºñ¿ áîëóï Èç-
ìóõàíîâ Àäàë 3 (¿÷) æûëäûê ìººíºòêº øàéëàíñûí.

Настоящим открытое акционерное 
общество «Оптима Банк» 

сообщает о том, что в 
соответствии с протоколом Совета 

директоров №12 от 30 ноября 
2021 года по итогам очного 

голосования Совет директоров 
ОАО «Оптика Банк» РЕШИЛ:

1. Äîñðî÷íî ïðåêðàòèòü ïîëíîìî÷èÿ ×ëåíà Ïðàâ-
ëåíèÿ ÎÀÎ «Îïòèìà Áàíê» Èñìàòîâà Ãàðûïà 
Ìóðàòîâè÷à ñ 30 íîÿáðÿ 2021 ãîäà ñîãëàñíî ïî-
äàííîìó çàÿâëåíèþ îá óâîëüíåíèè ïî ñîáñò-
âåííîìó æåëàíèþ.

2. Èçáðàòü Èçìóõàíîâà Àäàëà ÷ëåíîì Ïðàâëå-
íèÿ ÎÀÎ «Îïòèìà Áàíê» ñ 1 äåêàáðÿ 2021 ãî-
äà ñðîêîì íà 3 (òðè) ãîäà.

«АК-ЖОЛ» ТККАК» 
КАБАРЛАЙТ: 

2021-жылдын 26-ноябрында Бишкек шаары, 
Васильевск шоссе, 1 дарегинде акционерлердин 

жылдык кезексиз чакырылган жалпы чогулушу болуп 
єттї. 10 акционер  318 863 добуш менен катышты.

Кворум - 88,37%, єткєрїїнїн формасы ачык.

×ÎÃÓËÓØÒÓÍ ÒÎÊÒÎÌÓ: 

1. Ìåãåð Â.À., Êàðûìøàêîâ Ò.Æ., Æîëäîøáåê óóëó 
Àçàìàò, ýñåïòºº êîìèññèÿñûíûí êóðàìûíà áå-
êèòèëñèí. Ìàêóë 100%.

2. “Áåêàäî Àóäèò” Æ×Êñû àóäèòîðäóê êîìïàíèÿ-
ñûíûí  àóäèòîðó æàíà àóäèòîðäóê êûçìàòêà àêû 
òºëºº ºë÷ºì¿ "Àê-Æîë" ÒÊÊÀÊíûí" Äèðåêòîð-
ëîð êå¢åøè òàðàáûíàí ñóíóøòàëãàí ºë÷ºìäº 
áåêèòèëñèí.

«ОТКАО «АК-ЖОЛ»
СООБЩАЕТ: 

26 ноября 2021 года состоялось внеочередное 
общее собрание акционеров по адресу: г.Бишкек, 

Васильевское шоссе, 1. Присутствовало 10 
акционеров с количеством голосов 318 863, 

кворум 88,37%, форма проведения очная.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÑÎÁÐÀÍÈß: 

1. Óòâåðäèòü ñ÷åòíóþ êîìèññèþ â ñîñòàâå: Ìå-
ãåð Â.À., Êàðûìøàêîâ Ò.Æ., Æîëäîøáåê óóëó 
Àçàìàò. Çà 100%. 

2. Óòâåðäèòü àóäèòîðîì îáùåñòâà àóäèòîðñêóþ 
êîìïàíèþ ÎñÎÎ «Áåêàäî Àóäèò» è îïëàòó óñ-
ëóã àóäèòîðà â ðàçìåðå, ïðåäëîæåííîì Ñîâå-
òîì äèðåêòîðîâ «ÎÒÊÀÎ «ÀÊ-Æîë». Çà 100%.

Í-922

Департамент рыбного хозяйства Министерства 
сельского хозяйства Кыргызской 

Республики (организатор конкурса) 
ÎÁÚßÂËßÅÒ ÎÁ ÈÑÊËÞ×ÅÍÈÈ ÎÁÚÅÊÒÀ, 

ïóíêòà 8, Ëîò ¹9-1, îïóáëèêîâàííîãî 19 íîÿáðÿ 2021 ãîäà 
çà ¹136 (3315). Â ñâÿçè ñ ÷åì, äîêóìåíòû îò þðèäè÷åñêèõ 

è ôèçè÷åñêèõ ëèö ïðèíèìàòñÿ íå áóäóò.

¹¹ Ï\Ï Ëîò Íàèìåíîâàíèå Êîîðäèíàòû ãà 

Äëÿ óñòàíîâêè ñàäêîâ â âîäîõðàíèëèùàõ ð.Íàðûí 

8 9-1 Òàø-Êîìóðñêîå âîäîõðàíèëè-
ùà, ó÷àñòîê Ðàçàí-Ñàé 

41° 341 23.24 
072° 181 13.55 

5 

Ñ/Î-329

УГНС ПО АЛАМУДУНСКОМУ РАЙОНУ
 ñîîáùàåò õîç. ñóáúåêòû ïðèíóäèòåëüíî 

ëèêâèäèðóåòñÿ ÷åðåç Àëàìóäóíñêèé ðàéîííûé ñóä.

¹ ÔÈÎ Àäðåñ ÎÊÏÎ 
1 Ôèëàòîâ À.Í ñ.Ìàåâêà óë.Íàáåðåæíàÿ ¹61 28937547 

2 Ñàäûêîâ À.Ê. ñ.Ëåáåäèíîâêà ïð.Ëåíèíà ¹80 26514618 

3 Àëèåâ Á.Ê óóëó ñ.Âîñòîê óë. 60 ëåò Êèðãèçèè ¹4 29879504 

4 Âàñèëüåâ Ñ.À. ñ.Òàø-Äîáî óë. Øêîëüíàÿ ¹18 24311549 

5 Ìàìàòîâ Ì.Ä. ñ.Ìàåâêà óë.Àðûê ¹9 28939026 

6 Íàçàðêóëîâ Ò.Ò. ñ.Íèæ.-Àëàð÷à óë.Àäûðñêàÿ ¹69 28938819 

7 Îäðèíñêèé Ì.Â. ñËåáåäèíîâêà óë. Îêòÿáðüñêàÿ ¹16á, 
êâ. 8. 

30308095 

8 Òîêòîãóëîâà À.Î. ñ.Ïðèãîðîäíîå óë.Ìàÿêîâñêîãî ¹49 28954155 

9 Íèêîëàåíêî Ñ.Ñ. ñ.Ìàåâêà óë. Âîñòî÷íàÿ ¹21 25838709 

10 Ñîçîåâ Í.À. ñ.Ëåáåäèíîâêà ãîð.ýíåðã. ¹1 êâ 7 29949653 

11 Êîëîñîâà Þ.Ì. ñ.Ëåíèíñêîå óë. Íàáåðåæíàÿ ¹71 30371047 
Ñ/Î-330

1-òèðêåìå

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЭНЕРГЕТИКА 
ЖАНА ЄНЄР ЖАЙ МИНИСТРЛИГИ 

2022-æûëäûí 1-ÿíâàðûíàí òàðòûï àéðûì àêûðêû 
êåðåêòºº÷¿ëºð ¿÷¿í ýëåêòð ýíåðãèÿñûíà òàðèôòåð òºìºíäºã¿ 

òèðêåìåäå êåëòèðèëãåí ºë÷ºìäºðãº ûëàéûê áåëãèëåíåò.

ÀÉÐÛÌ ÀÊÛÐÊÛ ÊÅÐÅÊÒªª×¯ËªÐ 
¯×¯Í ÝËÅÊÒÐ ÝÍÅÐÃÈßÑÛÍÀ

ÒÀÐÈÔÒÅÐ
(ñàëûêòàðäû ýñåïêå àëáàãàíäà)

¹ Êåðåêòºº÷¿ëºðä¿í òîáó ×åíºº 
áèðäèãè 

2022-æûëäûí 
1-ÿíâàðûíàí 

òàðòûï 

1 
Àéûíà 700 êÂò/ñààòòàí ÷åéèí êåðåêòºº-
äº "¯é-á¿ëºãº êºìºê" áàãûòû áîþí÷à 
ìàìëåêåòòèê æºëºêïóë àëûøêàí êàëê 

òûéûí/êÂòñ 50,0 

2 
Àéûíà 700 êÂò/ñààòòàí êºï êåðåêòºº-
äº "¯é-á¿ëºãº êºìºê" áàãûòû áîþí÷à 
ìàìëåêåòòèê æºëºêïóë àëûøêàí êàëê 

òûéûí/êÂòñ 216,0 

3 Áþäæåòòèê êåðåêòºº÷¿ëºð òûéûí/êÂòñ 340,0 

Ýñêåðò¿¿:
 Êèéèíêè æûëäàðäàãû  ýëåêòð  ýíåðãèÿñûíûí òàðèôòåðè  ºò-

êºí æûëäàãû  èíôëÿöèÿíûí äå¢ãýýëèíå ûëàéûêòàëãàí ºòêºí 
æûëäûí òàðèôèíåí ò¿ç¿ëºò.

Ïðèëîæåíèå 1

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

èíôîðìèðóåò, ÷òî ñ 1 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà òàðèôû íà 
ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ äëÿ íåêîòîðûõ êîíå÷íûõ 

ïîòðåáèòåëåé áóäóò óñòàíîâëåíû ñîãëàñíî ðàçìåðàì, 
ïðèâåäåííûì â íèæåñëåäóþùåì ïðèëîæåíèè.

ÒÀÐÈÔÛ ÍÀ ÝËÅÊÒÐÎÝÍÅÐÃÈÞ ÄËß ÍÅÊÎÒÎÐÛÕ ÊÎÍÅ×ÍÛÕ
ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÅÉ
(áåç ó÷åòà íàëîãîâ)

¹ Ãðóïïû ïîòðåáèòåëåé Åä. èçì. 
ñ 1 

ÿíâàðÿ 
2022 ã. 

1 
Íàñåëåíèå, ïîëó÷àþùåå ãîñóäàðñòâåííîå 
ïîñîáèå ïî íàïðàâëåíèþ «Óé-áóëîãî êî-
ìîê», ïðè ïîòðåáëåíèè äî 700 êÂò.÷ â ìåñÿö 

òûéûí/êÂò.÷ 50,0 

2 
Íàñåëåíèå, ïîëó÷àþùåå ãîñóäàðñòâåííîå 
ïîñîáèå ïî íàïðàâëåíèþ «Óé-áóëîãî êîìîê», 
ïðè ïîòðåáëåíèè ñâûøå 700 êÂò.÷ â ìåñÿö 

òûéûí/êÂò.÷ 216,0 

3 Áþäæåòíûå ïîòðåáèòåëè òûéûí/êÂò÷ 340,0 

Ïðèìå÷àíèå:
 Òàðèôû íà ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ â ïîñëåäóþùèå ãîäû ñêëà-

äûâàþòñÿ èç òàðèôà çà ïðåäûäóùèé ãîä ñêîððåêòèðîâàííîãî 
íà óðîâåíü èíôëÿöèè çà ïðåäûäóùèé ãîä.

Ñ-604

Ñ/Î-328

Судебный исполнитель ПССИ 
Аламудунского района Чуйской 

области Абдрахманова К.Ш.

ОБЪЯВЛЯЕТ АУКЦИОН НА ЗАЛОЖЕННОЕ 
ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО:

на автомашину марки Мерседес Бенц 210, 
гос. номером «S1158AN» 1991 года выпуска, 
белого цвета, принадлежащее Джелдыгараеву 

Бекнуру Тайыровичу на праве частной 
собственности на основании свидетельства 

Транспортного средства КР №1153870 от 
24.09.2018 года - путем продажи с публичных 
торгов, установив её начальную (стартовую) 

цену в размере 100 000 сом.

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 30 äåêàáðÿ 2021 ãî-
äà â 10.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã.Áèøêåê,                    
óë.Àõóíáàåâà, 119à, êàá. 10 ÏÑÑÈ Àëà-
ìóäóíñêîãî ðàéîíà.

Óñòàíîâèâ åãî íà÷àëüíóþ(ñòàðòîâóþ) 
ïðîäàæíóþ öåíó â ðàçìåðå 100 

000 (ñòî òûñÿ÷è) ñîìîâ.

Â ñëó÷àå íåÿâêè òîðãè áóäóò ïðîâåäåíû 
áåç Âàøåãî ó÷àñòèÿ. Âû â ïðàâå äî ïðîâå-
äåíèÿ òîðãîâ ïîãàñèòü ñóììó çàäîëæåííîñ-
òè 123 480. 86 ñîì è ãîñóäàðñòâåííóþ ïîø-
ëèíó â ñóììå 6 139, 23 ñîì óïëà÷åííóþ ïðè 
ïîäà÷å èñêà, çà÷èñëèâ â ×óéñêèé ôèëèàë 
ÎÀÎ ÐÑÊ Áàíê, öåíòðàëüíîå êàçíà÷åéñòâî 
àêêóìóëÿòèâíûé ñ÷åò: 4403011001001001, 
êîä 142389900 - ëèöåâîé ñ÷åò ïîäðàçäåëå-
íèÿ ñëóæáû ñóäåáíûõ èñïîëíèòåëåé Àëà-
ìóäóíñêîãî ðàéîíà 4403012100000388, ÁÈÊ 
440001. 

Îáðàùàòüñÿ ïî òåë.: (0312) 56-58-67, 
ã.Áèøêåê, óë.Àõóíáàåâà, 119à, 
êàá. 10 ÏÑÑÈ Àëàìóäóíñêîãî 

ðàéîíà ×óéñêîé îáëàñòè. Ñ/Î-333

Подразделение службы судебных 
исполнителей Аламудунского района

ОБЪЯВЛЯЕТ АУКЦИОН НА ЗАЛОЖЕННОЕ ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

- на автомашину марки «Subaru Impreza», гос. №08 KG376AEH. 
2004 года выпуска, белого цвета, с номером кузова: GG2-

055850 принадлежащую на право собственности Каналбекову 
Дастану Маратовичу, путем продажи с публичных торгов 

(аукцион), установив его начальную (стартовую) продажную 
цену в размере 257 232 (двести пятьдесят семь тысяч двести 

тридцать два) сомов.

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ ÏÑÑÈ Àëàìóäóíñ-
êîãî ðàéîíà 30 äåêàáðÿ 2021 ãîäà â 10.00 ÷àñîâ ïî àäðå-
ñó: ã.Áèøêåê, óëèöà Àõóíáàåâà, 119 à.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ íåîáõîäèìî âíåñòè 5 (ïÿòü)% îò ñòàð-
òîâîé öåíû íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íà ð/ñ÷; Öåíòðàëüíàÿ 
êàçíà÷åéñòâà ÁÈÊ 440001, íà ëèöåâîé ñ÷åò ÏÑÑÈ Àëàìó-
äóíñêîãî ðàéîíà 4403012100000388, êîä 14238900. Ñïðàâêè 
ïî òåëåôîíàì: (0312) 56-58-67, (îðãàíèçàòîð òîðãîâ ñóäåáíûé 
èñïîëíèòåëü ÏÑÑÈ Àëàìóäóíñêîãî ðàéîíà Òàëãàðáåêîâ Ì.Ò.).

Ñ/Î-332



erkintoo777@mail.ru
erkintoonews@gmail.com

Èíäåêñè: 68451
Áèçäèí äàðåãèáèç:

Бишкек шаары, 720040,
Абдумомунов кєчєсї, 193.

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

Башкы редактор
АЛЕНОВ
Бахпурбек

Абдыкарович

Êàáûëäàìà
62-38-75

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

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

Коммерциялык директор

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

     (0773) 11-75-87

Жооптуу катчы
КУЛАТАЕВА Бактыгїл - 62-38-71

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

Маданият бєлїмї – 62-38-71

Укук бєлїмї – 62-18-64

Веб-сайт – 62-18-64

Коммерциялык бєлїм – 62-18-66

"Нормативдик актылар"
журналы – 62-38-71

Башкы эсепчи – 62-38-73

Компьютердик
борбор – 62-38-74

Жарнамалар кыргыз, орус, англис 
тилдеринде берилет.

Жарнамалардын мазмунуна
редакция жооп бербейт.

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

"Учкун" ААКнын 
басмаканасында басылды.

Áóéðóòìà ¹1174. Íóñêàñû 4262

Áàñóóãà 29.11.2021-æ. ñààò 18.00äº áåðèëäè

Ñàòûê êåëèøèì áààäà

 ´ Юстиция министрлигинен 
берилген катталуу кїбєлїгї №592

Жумасына эки ирет:
шейшемби, жума 

кїндєрї чыгат.

2021-жылдын  30-ноябры 15
Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити

ОАО «БИШКЕКСУТ» 
ПУБЛИКУЕТ РЕЗУЛЬТАТЫ РОЗЫГРЫША ПРИЗОВОГО

 ФОНДА СЕДЬМОЙ НЕДЕЛИ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ ЛОТЕРЕИ 
«ВЕСЁЛЫЙ МОЛОЧНИК».

Â ðîçûãðûøå ïðèíèìàëè ó÷àñòèå êîäû, çàðåãèñòðèðîâàííûå â ïå-
ðèîä 12.11.2021 ã.- 18.11.2021 ã. (ñåäüìàÿ íåäåëÿ).

Äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ðîçûãðûøà: 23.11.2021 ã., 14.00 ÷àñîâ.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ðîçûãðûøà: ãîðîä Áèøêåê, ïðîñïåêò ×óé, 

12à. Îíëàéí-òðàíñëÿöèÿ ðîçûãðûøà îñóùåñòâëåíà íà ñòðàíèöå 
ÎÀÎ “Áèøêåêñóò” â Instagram ïî àäðåñó: https://www.instagram.
com/bishkeksut/

Èíôîðìàöèÿ î âûèãðûøíûõ êîäàõ:

Íàáîð ïðîäóêöèè (20 øòóê): 704903557, 434187044, 605613304, 
461871491, 622595453, 651596628, 526715153, 760749615, 588211071, 
294966816, 882592619, 173715456, 903584460, 355227196, 
655368158, 516034464, 528273931, 575041438, 276493998, 516796051.

Haáop ïîñóäû Daily Cook Tefal (1 øò): 704671749

Ìèêñåð Moulinex (1 øò): 466000617

Áëåíäåð ïîãðóæíîé Braun (1 øò): 339166130

Ìóëüòèïåêàðü Redmond (1 øò): 573905035

Ìóëüòèâàðêà Tefal (1 øò): 945856260

Äåíåæíûé ïåðåâîä â ðàçìåðå 50 000 ñîì (1 øò): 537640120

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
УЛУТТУК БАНКЫ

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2022-жылга 
мезгилдїї расмий басылмаларын даярдоого жана 

басып чыгарууга  кызмат кєрсєтїїлєрдї сатып 
алуу боюнча тємєнкї беш лоттон турган 
АЧЫК РЕСПУБЛИКАЛЫК СЫНАК ЄТКЄРЄТ:

- 1-лот. «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2021-
жыл їчїн жылдык отчету» басылмасын эки китеп тїрїн-
дє калыпка салуу;

- 2-лот. «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2021-
жыл їчїн жылдык отчету» басылмасын эки китеп тїрїн-
дє басып чыгаруу;

- 3-лот. «Кыргыз Республикасынын финансы секторунун ту-
руктуулугу жєнїндє отчет», «Кыргыз Республикасынын 
Улуттук банкынын ченемдик актылары» басылмаларын 
жана илимий иштерди калыпка салуу;

- 4-лот. «Кыргыз Республикасынын тєлєм теўдеми» басыл-
масын калыпка салуу;

- 5-лот. «Кыргыз Республикасынын финансы секторунун ту-
руктуулугу жєнїндє отчет», «Кыргыз Республикасынын 
тєлєм теўдеми», Кыргыз Республикасынын Улуттук бан-
кынын ченемдик актылары» басылмаларын басып чыга-
руу.

Сынак боюнча документтер 2021-жылдын 14-декабрын-
да саат 17.00гє чейин tender@nbkr.kg электрондук почта-
сы аркылуу сынак документтерин кабыл алуу-єткєрїп бе-
рїї актысынын негизинде берилет.

Катышуучулар їчїн сынакка чейинки конференция 
2021-жылдын 8-декабрында саат 10.00дє видеоконфе-
ренция байланышы режиминде єтєт. Конференцияга каты-
шуу маселеси боюнча суроолор менен техникалык коорди-
наторго кайрылуу зарыл.

Сынак боюнча сунуштар 2021-жылдын 17-декабрында 
саат 10.00гє чейин Бишкек шаары, Чїй проспекти, 168 
дареги боюнча кабыл алынат.

Белгиленген мєєнєттєн кечиктирилип берилген сунуш-
тар кабыл алынбайт жана каралбайт.

Сынак боюнча сунуштар 2021-жылдын 17-декабрын-
да саат 10.00дє каралат.

Уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66-91-55 те-
лефону же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу 
техникалык координаторго кайрылсаўыздар болот.

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
УЛУТТУК БАНКЫ

 «Ош ш., Курманжан датка к., 119 дареги боюнча жайгашкан 
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Ош областтык 

башкармалыгынын административдик имаратын  
жаратылыш газы менен жеке жылытуучу жабдууну 
орнотуу аркылуу ички жылуулук менен камсыздоо 

системасын капиталдык ремонттон єткєрїї» объекти 
боюнча курулуш-монтаждоо иштерин сатып алуу боюнча 

АЧЫК РЕСПУБЛИКАЛЫК СЫНАК ЄТКЄРЄТ.
Сынак боюнча документтер 2022-жылдын 4-январын-

да саат 17.00гє чейин сынак документтерин кабыл алуу-
єткєрїп берїї актысынын негизинде tender@nbkr.kg элек-
трондук почтасы аркылуу берилет.

Сынакка чейинки конференция 2021-жылдын 20-дека-
брында саат 15.00дє видеоконференция байланышы режи-
минде єткєрїлєт. Конференцияга катышуу маселеси боюн-
ча техникалык координаторго кайрылуу зарыл.

Сынак боюнча сунуштар 2022-жылдын 10-январында 
саат 15.00гє чейин Бишкек шаары, Чїй проспекти, 168 
дареги боюнча кабыл алынат.

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар 
кабыл алынбайт жана каралбайт. Кароого Улуттук банк-
тан кабыл алуу-єткєрїп берїї актысынын негизинде сы-
нак документтерин алган катышуучулардын сунуштары 
кабыл алынат.

Сынак боюнча сунуштар 2022-жылдын 10-январын-
да саат 15.00дє Бишкек шаары, Т.Їмєталиев атында-
гы кєчє, 101 дареги боюнча каралат.

Уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66-91-52 те-
лефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы ар-
кылуу техникалык координаторго кайрылсаўыздар болот.

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

ОАО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ 
«МАНАС» 

сообщает, что в объявлении в газете №136 (3315) 
от 19 ноября 2021 года о проведенном 17 ноября 

внеочередном общем собрании акционеров ОАО «МАМ» 
в решении по третьему вопросу повестки дня произошла 

техническая ошибка:
В состав Совета директоров ОАО «Международный аэропорт 

«Манас» избран Джунушбаев Эльзар Аликович.

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ 
БЕРЇЇ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ
Б.Осмонов атындагы Жалал-Абад 

мамлекеттик университетинин
РЕКТОРУН ШАЙЛООНУ ЄТКЄРЇЇ БОЮНЧА УЮШТУРУУ 

КОМИТЕТИ БИЛДИРЕТ:

2021-жылдын 21-декабрында саат 9.00дє Б.Осмонов атындагы 
Жалал-Абад мамлекеттик университетинин ректорун шайлоо 

боюнча Б.Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик 
университетинин жалпы жамаатынын жыйыны єтєт.

Ðåêòîðäóí êûçìàò îðäóíà òàëàïêåðëåðäè êàòòîî æàíà äîêóìåíò-
òåðäè êàáûë àëóó óøóë êóëàêòàíäûðóó æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí áàø-
òàï, 2021-æûëäûí 9-äåêàáðûíäà ñààò 17.00ãº ÷åéèí æ¿ðã¿ç¿ëºò.

Òàëàïêåðëåðäè êàòòîî ¿÷¿í óþøòóðóó 
êîìèòåòèíå òºìºíê¿ äîêóìåíòòåð áåðèëåò:

- ÆÎÆäóí îêóó æàíà ò¿ç¿ìä¿ê áºë¿ìäºð¿í¿í ðåêòîðäóê êûç-
ìàò îðäóíà òàëàïêåðëåðäè êºðñºò¿¿ æºí¿íäº ÷å÷èìè;

- Ðåêòîðäóê êûçìàòêà òàëàïêåðäèí ºç¿í¿í àðûçû (ºç¿í-ºç¿ 
êºðñºò¿¿ òàðòèáèíäå êàòòàëãàí òàëàïêåðëåð ¿÷¿í);

- Òàëàïêåðäèí ôàìèëèÿñû, àòû-æºí¿, òóóëãàí æûëû, èøòåãåí 
æåðè, ýýëåãåí êûçìàòû æàíà æàøàãàí æåðè êºðñºò¿ëãºí áèî-
ãðàôèÿëûê ìààëûìàòòàð;

- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí “Áèëèì áåð¿¿ æºí¿íäº” ìûéçàìûíà 
ûëàéûê ðåêòîðäóê êûçìàòêà òàëàïêåðãå êîþëóó÷ó òàëàïòû 
ûðàñòàãàí òèåøåë¿¿ äîêóìåíòòåð.

Äîêóìåíòòåð ðåêòîðäó øàéëîî áîþí÷à óþøòóðóó êîìèòåòèíå òº-
ìºíê¿ äàðåê áîþí÷à òàïøûðûëûøû çàðûë: Æàëàë-Àáàä øààðû, 
Ëåíèí êº÷ºñ¿, 25, Á.Îñìîíîâ àòûíäàãû ÆÀÌÓíóí áàøêû èìàðà-
òû, II êàáàò, “Óêóêòóê èøòåð” áºë¿ì¿í¿í áàø÷ûñûíûí áºëìºñ¿. 

Áàéëàíûø òåëåôîíó: (0773) 74-32-92, (0507) 00-73-63.

ЖОГОЛДУ
УТЕРЯ

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ãîñóäàðñòâåííîãî àêòà 

î ïðàâå áåññðî÷íîãî 
(áåç óêàçàíèÿ ñðîêà) 

ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûì 
ó÷àñòêîì çà ¹006218 

(îò 19.09.2007 ã.) âûäàííûé íà 
ÃÏ «ÍÊ «Êûðãûç òåìèð æîëó» 
ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Ñ/Î-326

Â ñâÿçè ñ óòåðåé Äîã. Ìåíû 
¹11835 (îò 30.06.2015 ã.) è 
ãîñ. àêòà î ïðàâå ÷àñòíîé 
ñîáñòâåííîñòè ¹40513 
(îò 26.09.2012 ã.) íà èìÿ 
Ôåäîòîâà Àëåêñàíäðà 
Âèêòîðîâè÷à ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûìè. 

Í-921

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î ïðàâå 

÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè íà 
çåìåëüíûé  ó÷àñòîê äîëè 
×À ¹495 (îò 03.09.1998 ã.) 

íà èìÿ Ýãåìáåðäèåâà 
Ìûðçàáåêà ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-920

Ñóëàéìàíîâà Àìàíáó 
Àðòûêáåêîâíàãà 

òèåøåë¿¿ æåð 
ó÷àñòîãóíà áîëãîí æåêå 

ìåí÷èê óêóãó æºí¿íäº 
ìàìëåêåòòèê àêò ñåðèÿ 

×¹0012385 æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí. 
Í-924

ªçãºí ðàéîíóíóí Êóðøàá 
àéûë ºêìºò¿í¿í Êàéíàð 

àéûëûíûí òóðãóíó 
Òàâàëäèåâ Êàëäàðáåêêå 

òààíäûê ìàìëåêåòòèê àêò 
× ¹404304, èäåí. êîä 5-06-11-

1003-0132 æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí. 
Ï/Ï-243

Òîêòîãóë ðàéîíóíóí 
×îëïîí-Àòà àéûëûíûí 

òóðãóíó Äæîëäîøîâ 
Àìàíêàíãà òèåøåë¿¿ 

1992-æûëû 12-àâãóñòòà 
áåðèëãåí «Ñàç-Æèéäå» 

äûéêàí ÷àðáàñûíûí 
¿ë¿ø ê¿áºë¿ã¿ 

æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí. Ï/Ï-0096

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ. 
àêòà × ¹169090 íà èìÿ 
Äæàíûçàêîâîé Êóëáóáó 

Øàéûìáåòîâíû ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-923

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ. àêòà î 
ïðàâå ÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè 

¹056676 îò 22.02.2006 ã. íà 
èìÿ Òóðäóìàíáåòîâà Ìèðëàíà 

Æàéëîîáåêîâè÷à ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. Í-919Ñ/Î-327

ОАО Акционерная 
корпорация 

"Кыргызайылкомок" 
сообщает об изменении доли 
акционера, владеющего 5 и 

более процентов акций.

25 íîÿáðÿ 2021 ãîäà 
Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé 

îòâåòñòâåííîñòüþ 
«Àãðîïðîìãðóïï» 

(Ìåñòîíàõîæäåíèå: 
Êûðãûçñêàÿ Ðåñïóáëèêà, 

ã. Áèøêåê, óë. Ñàäûðáàåâà, 
377, êîä ÎÊÏÎ 30014465) 
ïåðåäàëî  19788 ïðîñòûõ 

èìåííûõ àêöèé, ÷òî 
ñîñòàâëÿåò  7,56% îò 
Óñòàâíîãî êàïèòàëà 

(â äåíåæíîì âûðàæåíèè ïî 
íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòè 

54812,8 ñîì).
Äîëÿ ïîñëå èçìåíåíèÿ 
ñîñòàâèëà – 0 àêöèé.
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Кылым тарыхы кыл калемде

- Асанды тээ єткєн кылымдын сексе-
нинчи жылдарынан бери тааныйм. Учи-
лищада чогуу окуганбыз. Бул анын  би-
ринчи эле кєргєзмєсї эмес, буга чейин 
бир топ кєргєзмєлєрїн ачты. Бизде эле 
эмес, Россияда да кєргєзмєлєрїн уюш-
турган. Анын єзгєчєлїгї кыргыздын та-
рыхын, Манасын, залкар адамдарынын 
портретин тартып, алардын элесин, об-
разын жарата билгенинде. Мектептер, 
жогорку окуу жайлар окуучуларды, сту-
денттерди атайын уюштуруп ушундай 
кєргєзмєлєргє алып келсе абдан жакшы 
болмок. Рынок заманында кыл калем 
чеберлери  жан багыш їчїн натюрморт, 
пейзаж тартканга ооп кетишти. Асанга 
окшоп чыныгы сїрєтчїлїк єнєргє баш 
отун байлагандар аз болуп баратат. 

Ємїрбек ТИЛЛЕБАЕВ

“АЛТЫН УЮТКУ” КАЛКТЫН УЮТКУСУ
Сїймєнкул Чокморов 

атындагы эл аралык 
сыйлыктын, Чыўгыз 

Айтматов атындагы мамле-
кеттик жаштар сыйлыгынын 
лауреаты, таланттуу сїрєт-
чї Асан Турсункулов бере-
кеси тєгїлгєн ушул кїздє 60 
жашка чыкты. Гапар Айтиев 
атындагы Кыргыз улуттук 
кєркєм-сїрєт искусство му-
зейинде  сїрєтчїнїн маара-
кесине арналган “Алтын уют-
ку” аттуу сїрєт кєргєзмєсї бо-
луп єттї.  Кєргєзмєгє сїрєтчї-
нїн “Манас ааламы”, “Кылым 
дастаны”, “Єлбєс баатырлар-
дын жаркын элеси”, "Буюккан 
кайран жылдыздарым" аттуу 
бєлїмдєрдєн турган картина-
лары коюлган. Анын картина-
ларын кєргєн адам элибиздин 
тарыхын кєз алдыга келтирет. 

Залкар манасчылар Саякбай 
Каралаев, Сагынбай Орозба-
ков, Уркаш Мамбеталиев, мам-
лекеттик саясий ишмер, Кыр-
гыз ССР Коммунисттик пар-
тиясынын Борбордук Коми-
тетинин биринчи катчысы Ис-
хак Раззаков, 1937-жылдагы 
сталиндик кандуу репрессия-
нын курмандыктары болгон, 
кыргыздын кыраан уулдары 
Жусуп Абдырахманов, Бая-
лы Исакеев, Тєрєкул Айтма-
тов,Касым Тыныстанов, Ише-
наалы Арабаев,  Абдыкерим 
Сыдыков, Абдыкадыр Ороз-
беков, улуу жазуучу Чыўгыз 
Айтматов, киноактер Сїй-
мєнкул Чокморовдордун эле-
син эле бабына келтире тарт-
пастан, алардын ар биринин  
мїнєзїн, ой-кыялын, образын 
кылдат ачып бере алган. 

Сїрєтчї 
Асан ТУРСУНКУЛОВ:

- 2012-жылы Тывада жїрїп, “Манас 
ааламы” деген картина тарттым. Манас-
ты 5 метр кылып, четине кичинекей  пи-
рамиданы тартып койгон болчум. Аны 
кєргєндєр “сиз эмне їчїн Пирамиданы 
кичинекей тарткансыз” деп айтышкан-
да, “пирамиданы кыргыздар курган” деп 
жооп берген элем. Бирок, ошол учурда 
мага аны далилдегенге негиз жок болчу. 
Кийин 2017-жылы Хакасияга барганда  
кєрдїм, чындап эле биринчи пирами-
даны кыргыздар курган экен.  

Бул кєргєзмєгє жалпысынан 200гє жа-
кын эмгегим коюлду. “Кудайдын мый-
замы” деген жаўыдан тартылган карти-
нам да алгач ирет коюлуп олтурат. Анын 
философиялык маанисин чечмелеп айта 
турган болсом, бул ааламда бардык нерсе 
жаратканга баш иет. Кїн дагы, Ай дагы 
єз убагында чыгып, батат. Бул дїйнєдє 
эки гана жан мыйзамды бузат. Ал адам 
менен шайтан. Мен бул картинамда ошол 
нерсени чагылдырганга аракет кылдым. 
Биринчи Кудай, экинчи мыйзам.  Баш-
ка нерсе болбош керек. Биз биринчи Ку-
дайды угуп, экинчи мыйзамды сыйласак 
бардык нерсе єз нугуна келмек. Кєптєгєн 
адамдар буга чейин “Кылым дастаны” 
“Буюккан жылдыздарды” коюп берсе-
ўиз деп кайрылып келишкен болчу.  Мы-
на эми ошолор їчїн да мыкты мїмкїн-
чїлїк жаралып олтурат. Бул кєргєзмє-
лєрдїн ээси-белгилїї ишкер, меценант 
Аскар Салымбеков. Картиналардын баа-
рын ошол киши сатып алган. Єзї атайын 
зал куруп,  сактап келет. Мен ал кишиге 
тереў ыраазычылык билдирем. Мен сї-
рєтчїмїн. Менин сїрєттєрїмдї музей, 
же бирєє сактап, карабаса, бул карти-
налардын баарын мен кїнї бїгїнкїдєй 
сактай алмак эмесмин. Картиналарым-
ды аздектеп караган адамдарга мен єзїм 
ийилип таазим этем. Ошол їчїн бїгїн-
кї кєргєзмє менин 60 жылдык мааре-
кеме,  эгемендїїлїктїн 30 жылдыгына, 
“Дордой” ассоциациясынын уюшулга-
нынын 30 жылдыгына жана кєргєзмє-
нїн 20 жылдыгына  арналды.

Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик 
катчысы Сїйїнбек КАСМАМБЕТОВ:

Ишкер Аскар САЛЫМБЕКОВ:

- Асан мындан 21 жыл мурда  мага ке-
лип, эгемендїїлїктїн он жылдыгына ка-
рата залкарлардын портретин тарттым эле 
деп, 50 портрет алып келди.  Ал демєєрчї 
жок, портреттерди кандай да болсо сактап 
калыш керек, менин сактай турган жайым 
да жок деп айтып калды. Портреттердин 
арасында кыргыз мамлекеттїїлїгїн тїп-
тєгєн адамдардан тартып, биздин эў мык-
ты акын-жазуучулар, кино ишмерлер, ак-
тёрлор, ырчылар бар экен. Мен карап кє-
рїп,  картиналардын баарын сатып алдым 
да, Нарында  галерея ачып, аларды сактай 
турган атайын имарат салдым. Биз кєчмє 
кєргєзмєлєрдї да уюштуруп турабыз. Эми 
Бишкектен кийин Ош, Жалал-Абадга алып 
барып коёбуз. Мїмкїнчїлїк болсо андан 
ары Баткенге алып барууну да пландап 
жатабыз. Бул кєргєзмє єзїнчє эле тарых. 
Окуучуларга, жаштарга кєрсєтїп, элибиз-
дин улуу адамдарын таанытып, аларды ме-
кенди, эмгекти сїйїїгє тарбиялашыбыз 
керек. Тартылган портреттерге акындар 
атайын ыр арнап жазып, обончулар обон 
чыгарып ырдап жїрєт. Мындай триптих-
ти Асандан башка эч ким жасай элек. Биз 
бїгїнкї кєргєзмєгє коюлуп жаткан кыр-
гыздын залкар адамдарын эч качан унут-
пай, аларды ар дайым даўазалап турушу-
буз керек. Булар  кыргыздын эле цивилиза-
циясына эмес, дїйнєлїк цивилизациянын 
єнїгїшїнє зор салым кошкон инсандар.

- Асан Турсункулов жїрєгїндє жалы 
бар, кєкїрєгїндє духу бар сїрєтчї. Асан-
дын Манастын бейнесин, духун чагыл-
дырган сїрєттєрї Кыргызстандагы ми-
нистрликтердин, мамлекеттик ишкана-
лардын имараттарына кєрк берип турат. 
Асакенин тарыхый сїрєттєрїн бир кєр-
гєнїўдє эле дароо жїрєгїўє орноп калат. 
Ал кыргыздардын изин иликтеп Алтайга, 
Хакасияга барды, анын кыдырбаган жери 
калган жок. Ошондой эле кыргыздын эў 
мыкты инсандарынын сїрєттєрїн тартып 
келатат. Асандын бїгїнкї “Алтын уютку” 
деп аталган кєргєзмєсї єзїнчє эле бир 
чыгармачылык уютку болуп калды. Ар 
бир кыргыздын жїрєгїндє кала турган, 
кєркєм уютку болду.

- Бїгїн кыргыз маданиятынын ай-
дыўында  чоў бир орчундуу окуя - та-
ланттуу сїрєтчї Асан Турсункуловдун 
60 жылдыгына арналган сїрєт кєргєзмє-
сїнїн бет ачар аземи болуп жатат. Асан 
Турсункулов бїтїндєй бир романдын 
мазмунун бир картинасына батыра алган 
єзгєчє бир кыл калем чебери. Адамзат 
коому алгач пайда болгон кезинде эле  
єздєрїнїн жашоосун аскалардын бетине 
тартып чагылдырып кетишкен. Бул єтє 
бийик, ыйык єнєр. Бїгїнкї кєргєзмєгє 

жаштардын кєп келгендиги мени єзгєчє 
кубандырып жатат. Маданият салаасын-
да Асакеме окшогон кєптєгєн мыкты, та-
ланттуу чыгармачыл инсандар бар. Алар 
эч качан сыйлыктын, наамдын артынан 
жїгїрбєйт. Мындай адамдарга эл єзї эле  
сыйлык берип коёт. Булар чыныгы эл сї-
рєтчїсї. Менимче мамлекет да Асакем-
дин бїгїнкї кєргєзмєсїн кєз жаздымда 
калтырбайт. Ага эмгегине жараша сый-
лык берїї жагын сєзсїз эске алабыз.

Тарыхчы Кыяс МОЛДОКАСЫМОВ:

Кыргыз эл сїрєтчїсї 
Таалай УСУБАЛИЕВ:


