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ЖАЎЫ ЖЫЛГА – ЖАЎЫ ПАРЛАМЕНТ

Эгемендїїлїктїн 
каармандары жана 
жыл мыктылары 
сыйланды

Отуну балыкка, 
жалыны кєлмєгє 
айланган 
ыйык жайдан 
Харранга чейин

“Элибиздин 
депозиттери 
кепилдикке 
алынып, тєлєнїп 
берилет”

Эркебай МУРЗАБЕКОВ:

2021-жыл аяктап калганда жетинчи чакырылыштагы жаўы 
парламент єз ишин баштады. 29-декабрда Жогорку Кеўештин 
жаўы шайланган депутаттары биринчи жыйынга чогулуп, 
ант беришкенден кийин уюштуруу иштерине киришти. Ал эми 
30-декабрда Жогорку Кеўештин Тєрагасы болуп “Ынтымак” 
партиясынан депутат болуп шайланып келген Талант 
Мамытов кайрадан шайланды. Аны колдоп 90 депутаттын 63ї 
добуш берди.

Жолборс жылы –
 бурулуштардын жылы

Саналуу сааттардан кийин кирип келген 2022-жыл чыгыш календары 
боюнча жолборс жылы болот. Жакынкы жылдарды ала турган болсок, 
жолборс жылы 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010-жылдарга туш 
болгон. 
Тарыхчылар жолборс жылы – дїйнє тарыхында жеўиштердин жана 
бурулуштардын жылы болгондугун белгилешет. Согуштардын 
токтошу, чоў долбоорлордун башталышы, ири державалар ортосундагы 
келишимдердин тїзїлїшї жолборс жылдарында болуп келген. 
Жолборс жаныбары єзї табиятынан тїз, тобокелдикти сїйгєн, чечкиндїї 
жаныбар. Андыктан буга чейинки жолборс жылдары да ушундай мїнєздє 
єткєндїгїнє тарых кїбє. 
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Мамытов кайрадан шайланды. Аны колдоп 90 депутаттын 63ї 
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Президент Садыр Жапаровдун 
толук кандуу президенттик 
кызматка киришкенине 
жакында 1 жыл болот. Бул 
мезгил аралыгы аткарган иш-
аракеттердин жыйынтыгын 
чыгарууга жетишсиз болоор. 
Бирок бет алган багытыбыз, 
жашообузду жаўылоого, 
коомдук-саясий єзгєрїїлєргє 
багытталган иш-аракеттер 
туурасында кеп кылуунун 
оўтою келип турат. Адам 
турмушу жана алдыга койгон 
максат-тилектер, алардын 
аткарылышы мезгил мерчеми 
менен єлчєнїп турат эмеспи. 

АЛДЫГА КАДАМ
Садыр Жапаровдун президент-

тик мєєнєтїнїн алгачкы бир 
жылы шайлоолордун жана сая-
сий реформалардын жылы болду. 
Жыл ичинде президенттик шай-
лоо, 2 жолу референдум, респуб-
ликабыз боюнча жергиликтїї 
кеўештерге, андан кийин Жо-
горку Кеўешке шайлоолор єттї. 

Парламентке шайлоонун жы-
йынтыктары боюнча анын ай-
рым катышуучулары же бийлик-
тин оппоненттери сындап жаты-
шат. Бирок эч ким четке кага ал-
баган бир чындык бар, бул шай-
лоо буга чейинки бардык шай-
лоолорго салыштырмалуу таза 
єттї. Бул жолу “алтын мандат” 
деген болгон жок. Партия лиде-
ри мурдагыдай тизме тїзїп, ак-
чалууларды алдыўкы орундар-
га коюп, “бизнес” жасоо мїм-
кїнчїлїгїнєн ажырады. Бизнес 
кылмак тїгїл тизмеде бирин-
чи туруп, мандаттан кур калган 
партия лидерин да кєрдїк. Эл-
дин эрки менен партия лидери-
нен єтє чоў айырма менен кєп 
добуш алып тизменин арт жа-
гындагы талапкерлер да парла-
ментке келишти. Чындыгында 
эле бул ирет элдин маанайы до-
буш берїїнїн жыйынтыктарын-
да ачык кєрїндї. Борборубузда-
гы эки шайлоо округунда шай-
лоочулардын басымдуу бєлїгї 
“баарына каршы” добуш бериш-
ти. Айрым бир мандаттуу округ-
дарда шайлоонун жыйынтыкта-
рына нааразы болгондордун та-
лабы аткарылып, 13 округда кы-
зыкдар тараптардын катышуусу 
менен добуштар кайра саналды. 
Административдик ресурс иште-
ген жок, аткаминерлердин шай-
лоо процессине аралашуусуна 
чечкиндїї бєгєт коюлду. Мам-
лекет башчысы єзї кайрылып, 
мамлекеттик кызматкерлерге 
шайлоонун жїрїшїнє кийли-
гишпєєнї катуу эскерткенине 
эл єзї кїбє болду. Талапкерлер 
їчїн жаўы жеўилдетилген нор-
малар кирип, шайлоо кїрєєсї 5 
миллиондон 1 миллион сомго, 
шайлоонун босого чеги 7%дан 
5%га тїштї. Дагы бир маанилїї 
жаўылык преференциалдык до-
буш берїї ыкмасынын кириши 
менен партияга гана эмес, тиз-
медеги єзїлєрї тандаган талап-
кердин бирине добуш берїї мїм-
кїнчїлїгї тїзїлдї. Бул люстра-
циянын бир инструменти бо-
луп калмакчы. Элдин каалоосу 
боюнча ЖКнын депутаттарынын 
саны 120дан 90го кыскарып, 36 
депутат бир мандаттуу округ-
дардан шайланып келди. Садыр                     
Жапаровдун саясий эрки менен 

бул шайлоо чындыгында эле ал-
дыга бир кадам болгонун тана 
албайбыз. 

АКИМДЕРГЕ – 
БИЙЛИК ЖАНА 
ЖООПКЕРЧИЛИК

Демократия, парламентаризм 
системасын єнїктїрїї деген 
негизде жергиликтїї кеўештер 
айыл єкмєт башчыларын шай-
лап калышкан. Бирок эл ичинде 
жергиликтїї кеўештер аркылуу 
айыл єкмєтїн шайлоо терс пи-
кирди жаратып, айрым жерлер-
де жергиликтїї кеўештер єздє-
рїнчє “мафия” болуп алышты де-
ген пикирлер айтылып жїргєн. 
Ошол эле учурда райондук мам-
лекеттик администрация баш-
чылары эч нерсеге таасири жок 
номиналдуу кызмат ордуна ай-
ланган. Жапаров демилгелеген 
Конституциялык реформанын 
алкагында “КР Министрлер Ка-
бинети жєнїндє”, “Жергиликтїї 
мамлекеттик администрация жа-
на жергиликтїї єз алдынча баш-
каруу органдары жєнїндє” мый-
замдарынын кабыл алынышы 
мына ушундай калпыстыктар-
ды калыбына келтирди. 

Конституцияга ылайык Єкмєт 
Аппараты жоюлуп, Президент 
аткаруу бийлигинин башында 
туруп, Президенттин Админист-
рация башчысы – Министрлер 
Кабинетинин Тєрагасы болуп 
калды. Башкача айтканда, атка-
руу бийлигинин иши бир жер-
ден башкарууга бириктирилип, 
жоопкерчилик да кїчєтїлдї. 

БИЗНЕСКЕ 
КАРЖЫЛЫК КОЛДОО

2020-жылы єлкє экономика-
сы болуп кєрбєгєндєй тємєндєп, 
ички дїў продукциясынын (ИДП) 
кєлємї єспєй, тескерисинче 
8,6%га артка кеткен. Абалды 
оўдоо їчїн бир катар ченемдик-
укуктук актылар кабыл алынды. 
Алсак, камсыздандыруу тєлєм-
дєрїнїн тарифтери 2022-жылдан 
баштап 3 жылдык мєєнєткє 17,5 
пайыздан 4 пайызга чейин кыс-
карды. Жакында эле Президент 

єз Жарлыгы менен жылдык жї-
гїртїїсї 8 млн сомдон ашпаган 
ишкерлер салык тєлєєдєн бошо-
тулуп, бизнести текшерїїгє жа-
рыяланган тыюу салуунун мєє-
нєтї узартылды. Ишкерчилик-
тин єнїгїшї їчїн жетиштїї кар-
жылык колдоо маанилїї масе-
ле. Мына ушул максатта финан-
сы мекемелеринин уставдык ка-
питалы кєбєйтїлдї. Атап айт-
канда РСК Банктын капиталы 
5,4 млрд, Айыл банк – 5,5 млрд, 
Керемет банк – 8,7 млрд сомго 
єскєн. Акчалары кєбєйгєн мам-
лекеттик банктар эми кредит бе-
рїї саясатын єзгєртїїгє тийиш. 
Президент алдыдагы жылдарда 
алардын уставдык капиталын 
100 млн долларга жеткирїїгє 
ниеттенет. Демек, ишкерчилик-
ти узак мєєнєткє жана їстєк па-
йызы тємєн насыя менен кар-
жылык колдоо чечилет. Ошон-
дой эле Кепилдик фонд кошумча 
капиталдаштырылып, азыр анын 
уставдык капиталы 6,6 млрд сом-
ду тїздї. Президент айткандай 
“бул банктар талап кылган кїрєє 
деген “балээден” элди куткарып, 
кїрєєсїз эле 3 млн сомго чейин 
насыяларды алууга” мїмкїнчї-
лїк берет. Мындай иш-аракеттер 
сєзсїз экономиканын єсїшїнє 
жагымдуу шарт тїзєт. Кошум-
чалай кетсек, бийликтин иш-
аракеттеринин аркасында бы-
йылкы жылдын 11 айынын жы-
йынтыгы менен ИДПнын єсїшї 
2,4%ды тїздї. 

“КУМТЄРДЇН” – 
"ПУЛТЄРГЄ" 
АЙЛАНЫШЫ

Жыл ичинде элдин бїйїрїн 
кызыткан маселелердин бири 
– єз байлыгыбызды єзїбїзгє ээ 
кылбай, кыргыз элинин эсебинен 
оўбогондой киреше тапкан кана-
далык “Центерра Голд” компа-
ниясынын айланасындагы масе-
ле болду. Калктын калыў катма-
ры, белгилїї саясатчылар “Кум-
тєр” алтын кени боюнча бийлик-
тин кадамдарын толук колдоого 
алышты. Мамлекет башчысынын 
бекем эрки менен алтын кени-
биз єзїбїздїн колго єтїп, элдин 

кызыкчылыгына иштей башта-
ды. Эгерде 2021-жылы “Центерра 
Голд” компаниясынан 8,9 млрд 
сом єлчємїндєгї киреше план-
далса, иш жїзїндє бюджетке 13,5 
млрд сом тїшкєн. 

“Кумтєрдїн” андан аркы таг-
дыры боюнча жакында эле ка-
надалыктар менен онлайн ре-
жиминде 2 бєлїктєн турган сїй-
лєшїїлєр болду. Мындан ары 
“Кумтєр” алтын кенибиз элдин 
жыргалчылыгы їчїн иштейт. 
Президент Садыр Жапаров Ми-
нистрлер Кабинетинин жыйы-
нында “эгерде сїйлєшїї жолу 
менен чечише албасак, “Центер-
рага” экологиялык дооматтарды 
коёбуз. Жыйынтык чыгарабыз! - 
деп ишенимдїї билдирди. 

КЫРГЫЗ 
ДЕМИЛГЕЛЕРИ

Азыр дїйнєдє экология ма-
селеси курч коюлууда. Бул бїт 
жер шарынын билерманда-
рынын башын кошуп, кепке-
сєзгє келтирген глобалдуу 
кєйгєйдїн аянтчасына айлан-
чу маселе болуп калды. Садыр                                    
Жапаров жалпы дїйнєлїк кєй-
гєйдї илгертпей кармап, эл ара-
лык бийик трибуналарда эколо-
гия, жашыл экономика маселе-
лерин кєтєрїїдє. Ал ушул жыл-
дын 21-сентябрында Нью-Йорк 
шаарында єткєн БУУнун Башкы 
Ассамблеясынын 76-сессиясында 
видеокайрылуу жасап, 2022-жыл-
ды кайрадан эл аралык тоо жы-
лы деп жарыялоо маселесин кє-
тєрїп, тоолуу аймактарды турук-
туу єнїктїрїї боюнча 5 жылдык 
программаны бекитїїнї сунуш 
кылган. Кыргыз Президенти-
нин сунушу жактырылып, БУУ 
тарабынан 2022-жылды “Тоо 
аймактарын туруктуу єнїктї-
рїї жылы” деп жарыялоо жє-
нїндє резолюция кабыл алын-
ды. Бул быйылкы жылдын эсе-
бинен Кыргыз мамлекетинин 
демилгеси менен кабыл алын-
ган БУУнун їчїнчї резолюция-
сы болуп саналат. Биринчи ре-
золюция биотїрдїїлїктї сактоо 
боюнча “Табият чек араны таа-
ныбайт” деген аталышта БУУнун 

башкы Ассамблеясынын 75-сес-
сиясынын алкагында 16-апрел-
де кабыл алынган. Экинчиси       
23-ноябрда ЮНЕСКОнун баш-
кы конференциясынын 41-сесси-
ясында кабыл алынган “Тоо мєў-
гїлєрїн изилдєєнї жана мони-
торингди кїчєтїї” резолюция-
сы болуп саналат. 

МЄЎГЇЛЄРДЇН 
КОРГООЧУСУ – АЙКЄЛ 
МАНАСТЫН КАЛКЫ

2-ноябрда Президент Садыр 
Жапаров Шотландиянын Глаз-
го шаарында єткєн дїйнєлїк 
лидерлердин климаттык конфе-
ренциясына катышып, мєўгї-
лєрдї сактоо, климаттын єзгє-
рїїсї боюнча сєз сїйлєдї. Мам-
лекет башчысы єз сєзїндє Кыр-
гызстанда кылымдар бою келе 
жаткан мєўгїлєрдї, суу ресурс-
тарын, улуу тоолорду климат-
тын єзгєрїїсї гана эмес, эконо-
микалык абийирсиз ишмердик-
тен сактап калуу єтє маанилїї 
экендигин айтып, дїйнє коом-
чулугунун кєўїлїн бурду. Мын-
да албетте, сєз “Кумтєр” жана та-
биятты талкалаган “Центерра” 
жєнїндє болгону калетсиз.

Биздин баамыбызда Кыргыз 
Президенти дїйнєлїк деўгээл-
де экология маселесиндеги ак-
тивдїї “оюнчу” катары чыгууга 
ниеттенет. Муну “Мєўгїлєрдїн 
коргоочусу – Айкєл Манастын 
калкы” деген идеяны дїйнєгє 
жайылткым келет деген бил-
дирїїсїнєн да тїшїнсєк болот. 
Министрлер Кабинетинин жы-
йынында “Кыргызстан бай єлкє 
болбосо да жакшы идеялар биз-
ден чыгышы керек, жашыл эко-
номика бизден башталышы ке-
рек” деп так кесе айтышы бул ой-
ду толуктап турат. 

ЕВРОПАГА 
АЧЫЛГАН ЭШИК

Садыр Жапаровдун прези-
денттик кызматына киришке-
нине болгону бир жыл болсо да 
бир катар дїйнєлїк лидерлер ме-
нен жїз кєрїшїп, баарлашууга 
їлгїрдї. Ал кошуна єлкєлєрдєн 
баштап Россия, Тїркия мамле-
кеттерине расмий иш-сапарлары 
менен барып, єз ара кызмат-
таштыктын план-максаттарын 
мерчемдеп, бир катар макулда-
шууларга жетишти. Ал эми дїй-
нєлїк лидерлердин форуму єт-
кєн Глазго шаарында Садыр                                                   
Жапаров Франциянын Пре-
зиденти Эммануэль Макрон, 
Монголиянын Президенти Ух-
наагийн Хурэлсух, Канаданын 
Премьер-Министри Джастин 
Трюдо, Исландиянын Премьер-
министри Катрин Якобсдоуттир, 
Шри-Ланканын Президенти Го-
табай Раджапакс, Япониянын 
Премьер-министри Фумио Ки-
сида жана башкалар менен жо-
лугушту. Ошондой эле бир ка-
тар ири эл аралык уюмдардын 
жетекчилери менен да жолугу-
шууларды єткєрдї. 

Садыр Жапаровдун эл аралык 
активдїї ишмердигин “Борбор-
дук Азия – Европа биримдиги” 
аталыштагы биринчи эл аралык 
экономикалык форумуна актив-
дїї катышуусунан да кєрїїгє 

Келечекке жол салган

ЖАЎЫ ДЕМИЛГЕЛЕРДИН ЖАНА 
ЄЗГЄРЇЇЛЄРДЇН ЖЫЛЫ
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болот. 30-августта Президент 
Садыр Жапаров Европа Кеўе-
шинин тєрагасы Шарл Ми-
шель менен телефондук сїй-
лєшїїсї болду. Ал Брюссель 
Садыр Жапаровдун иш-сапар 
менен келишин чыдамсыздык 
менен кїтїп жатканын бил-
дирип, Бишкекте єтє турган 
“Борбордук Азия – Европа 
биримдиги” бизнес форумуна 
єкїлчїлїктїї делегация жи-
берїїгє даяр экендигин бил-
дирген болчу. 

2-ноябрда аталган форум 
Бишкекте єтїп, анда жашыл 
экономика, туруктуу єнїгїї, 
санариптештирїї маселеле-
ри талкууланды. Ага Казакс-
тан жана Єзбекстандын Єк-
мєт башчылары баш болгон 
Борбордук Азия республика-
ларынын делегациялары ка-
тышты. Мында Бишкек Бор-
бордук Азия єлкєлєрї менен 
Европа биримдигинин орто-
сундагы жолугушуу аянтчасы 
катары болгонун белгилєєгє 
болот. 

ЄНЇКТЇРЇЇ 
ФОНДДОРУ 
КЄБЄЙЇЇДЄ

Мурда єлкєбїздє Россия-
Кыргыз єнїктїрїї фонду бол-
со, азыр Садыр Жапаровдун 
чет элдик сапарларынын жы-
йынтыгы менен мындай мам-
лекеттер ортосундагы фонд-
дордун катары єсїїдє. Атап 
айтканда, Венгер-Кыргыз 
єнїктїрїї фонду (уставдык 
капиталы 16 млн доллар, ке-
лечекте 50 млн долларга жет-
кирїї макулдашылган), Єзбек-
Кыргыз єнїктїрїї фонду (ус-
тавдык капиталы 50 млн дол-
лар, бул 200 млн долларга кє-
бєйтїлєт). Ошондой эле 100 млн 
доллар уставдык капиталы ме-
нен Кыргыз-Тїркмєн єнїктїрїї 
фондун тїзїї, 443 млн доллар 
капиталы менен Тїрк мамле-
кеттер уюмунун инвестициялык 
фондун, Кыргыз-Азербайжан 
жана Кыргыз-Тїрк єнїктїрїї 
фонддорун тїзїї боюнча масе-
лелери иштелип чыгууда.

Ал эми 2021-жылдын 9 
айында бизде тышкы инвес-
тиция 26,4%га кєбєйїп, 503 
млн долларды тїздї.

КАЛККА КАМКОРДУК
Эдил Байсаловдун: “Прези-

дентте ар бир жарандын тур-
мушун жакшыртуу боюнча 
конкреттїї милдеттери бар” - 
деп айтканында чындык бар. 
Пенсия, айлык акы, жєлєк 
пулдарды кєбєйтїї, калктын 
аялуу катмарын колдоо Пре-
зиденттин кєўїлїнєн тыш ма-
селе эмес. Ошондой эле кара-
пайым калктын турмушун ки-
чине болсо да жеўилдетїї мак-
сатында энергия тартыштыгы-
на карабастан аз камсыз бол-
гон 16 жашка чейинки балдары 
бар 112 миў їй-бїлєгє электр 
энергиясынын тарифин 77 ты-
йындан 50 тыйынга тїшїрдї. 
Мындан тышкары бюджеттик 
мекемелердин кызматкерлери 
їчїн ипотеканын їстєк пайы-
зы 4% болду. 

Карапайым калктын кєй-
гєйлєрїнє кєўїл бєлїп, орди-
нардуу эмес чечимдерди кабыл 
алуу їчїн да чоў саясий эрк ке-
рек. Президент миўдеген їй-
бїлєлєрдїн абалын тїшїнїп, 
буга чейин мыйзамсыз ээлик 
кылып келген жер тилкелерин 
мыйзамдаштыруу чечимин ка-
был алды. Чїй жана Ош об-
лустарында айыл чарба багы-
тындагы жерлерге 10 миўден 
ашык їйлєр курулуп, бирок 

трансформация маселеси че-
чилбей келген. Садыр Жапа-
ров борборубуздагы  ТЭЦ-2 
аймагына бир эмес эки жолу 
єзї барып, алар менен жолу-
гушуп, арыз-армандарын укту. 
Бул анын адам катары адамга 
кїйїмдїїлїгїн жана карапа-
йым элдин муў-зарын тїшїнє 
билїїсї деп эсептейм. 

БАТКЕН БААРЫНАН 
МААНИЛЇЇ

Баткен облусу стратегиялык 
чек ара аймагы болуп саналат. 
Кошуна єлкєлєр менен чек ара 
линиялары толук чечилбеген-
диктин айынан ал жактарда 
ар кандай чукул кырдаалдар 
тїзїлгєн учурлар кєп. Канча 
жылдардан бери чек ара кєй-
гєйї чечилбей, жашоонун оор-
дугунан кєп їй-бїлєлєр їй-
жайын таштап баса беришкен-
дери да бар. Бирок ар качандан 
бир качан аймакты колдоо жє-
нїндє айтылып келсе да кон-
креттїї чечимдер болгон жок. 
Учурда Баткен облусуна єзгє-
чє статус берїї жєнїндє мый-
зам кабыл алынып, єнїктїрїї 
программасы иштелип чыкты. 
Эми мамлекет тарабынан жыл 
сайын облуска 500 млн сом бє-
лїнїп турмакчы. 

Быйыл жазда болгон 
кыргыз-тажик чек арасында 
болгон жаўжалдын кесепет-
тери 3 айда калыбына келти-
рилип, жабыр тарткандар жана 
каза болгондордун їй-бїлєлєрї 
жаўы їйлїї болушту, бир катар 
социалдык объекттер курулуп 
бїттї. 

Мамлекеттин коопсуздугуна 
кам кєрїлїп, ок єтпєс машина-
лар, вертолёт, пилотсуз аске-
рий учактар ж.б. аскер техни-
калары сатылып алынды. Эге-
мендик тарыхыбызда биринчи 
ирет єз каражатыбызга аскер-
дик техникаларды сатып алуу-
га жетиштик. 

ТОП ТЭЭП, ПЛАНШЕТ 
КЄТЄРГЄН 
ПРЕЗИДЕНТ

Садыр Жапаровдун дагы 
бир єзгєчєлїгї – социалдык 
тармактардын активдїї кол-
донуучусу. Ал ар кандай ма-
селелер боюнча соцтармак-
тар аркылуу оюн ачык билди-
рип турат. Ошондой эле Садыр                                            
Жапаров кызматка келген би-
ринчи кїндєн бери кагаз кє-
тєрбєй, планшет кєтєрє жїр-
гєнї менен да айырмаланат. 
Кечээ жакында Министрлер 
Кабинетинин жыйынында ат-
ка минерлерге 15-январга че-
йин электрондук иштєєнї їй-
рєнїїгє убакыт берип, элект-
рондук форматта гана иштей 
турганын билдирди. Анын 
талабы боюнча жарым жыл-
дан кийин аткаминерлер кагаз 
менен иштєєдєн биротоло кол 
їзїїгє тийиш. Кыргыз Прези-
денти министрлерине санарип-
тештирїї боюнча да Кыргыз-
стан алдыда болушу керек де-
ген талапты коюуда. 

Жакында Садыр Жапаров єз 
командасы менен футбол ой-
ноп, “мыкты бомбардир” деп 
табылды. Ал футбол талаасын-
да ийкемдїї жана ишенимдїї 
ойноп, атаандаш командага 
эки жолу топ киргизип, єзїнїн 
мыкты спорттук формасын да-
лилдеди. Анын президенттиги-
нин єткєн бир жылы футбол 
талаасы сыяктуу эле саясат та-
лаасында да ишенимдїї жана 
ийкемдїї саясатчы катары ка-
лыптануу жылы болду.

Бегим ТУРДАЛИЕВА

МАМЛЕКЕТТИК ТИЛДИ ЄНЇКТЇРЇЇ ЧЄЙРЄСЇНДЄГЇ КЫРГЫЗ 
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЄКМЄТЇНЇН АЙРЫМ ЧЕЧИМДЕРИН 

КЇЧЇН ЖОГОТТУ ДЕП ТААНУУ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН
ТОКТОМУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЄКМЄТЇНЇН КОНСУЛДУК 
КЫЗМАТ КЄРСЄТЇЇЛЄР ЧЄЙРЄСЇНДЄГЇ АЙРЫМ ЧЕЧИМДЕРИНЕ 

ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ КИРГИЗЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН
ТОКТОМУ

ЖЕР УЧАСТОГУН БИШКЕК ШААРЫНЫН МУНИЦИПАЛДЫК 
МЕНЧИГИНЕ ЄТКЄРЇП БЕРЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН
ТОКТОМУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЄКМЄТЇНЇН 2008-ЖЫЛДЫН 
30-ДЕКАБРЫНДАГЫ №735 "КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 

САЛЫК КОДЕКСИНИН 98, 242, 255, 257, 258, 280, 281, 287 ЖАНА 
295-БЕРЕНЕЛЕРИНИН ЖАНА "КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН САЛЫК 

КОДЕКСИН КОЛДОНУУГА КИРГИЗЇЇ ЖЄНЇНДЄ" КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
МЫЙЗАМЫНЫН 11-БЕРЕНЕСИНИН ТАЛАПТАРЫН ИШКЕ АШЫРУУ БОЮНЧА 
ЧАРАЛАР ЖЄНЇНДЄ" ТОКТОМУНА ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ КИРГИЗЇЇ ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН
ТОКТОМУ

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 2021-æûë-
äûí 28-èþëóíäàãû ¹319 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðå-
çèäåíòèíå êàðàøòóó Ìàìëåêåòòèê òèë æàíà òèë ñàÿñàòû 
áîþí÷à óëóòòóê êîìèññèÿíûí èøèí óþøòóðóó æºí¿íäº" 
Æàðëûãûíà, "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êà-
áèíåòè æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿ-
ëûê Ìûéçàìûíûí 13, 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. Òºìºíê¿ëºð ê¿÷¿í æîãîòòó äåï òààíûëñûí:
1) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2018-æûëäûí 

5-àïðåëèíäåãè ¹186 "Êûðãûçòåñò" ìàìëåêåòòèê ìåêå-
ìåñèí ò¿ç¿¿ æºí¿íäº" òîêòîìóíóí 2-ïóíêòó æàíà 1-òèð-
êåìåñè;

2) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2019-æûëäûí 
28-èþíóíäàãû ¹331 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿-
í¿í ìàìëåêåòòèê òèë ÷ºéðºñ¿íäºã¿ àéðûì ÷å÷èìäåðèíå 
ºçãºðò¿¿ëºðä¿ êèðãèç¿¿ æºí¿íäº" òîêòîìóíóí 3-ïóíêòó;

3) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2015-æûëäûí 

6-àïðåëèíäåãè ¹151-á áóéðóãó;
4) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2016-æûëäûí 

3-ôåâðàëûíäàãû ¹41-á áóéðóãó;
5) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2016-æûëäûí 

4-íîÿáðûíäàãû ¹478-á áóéðóãó;
6) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2018-æûëäûí 

20-èþíóíäàãû ¹210-á áóéðóãó;
7) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2020-æûëäûí 

9-ìàðòûíäàãû ¹73-á áóéðóãó.
2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíå êàðàøòóó 

Ìàìëåêåòòèê òèë æàíà òèë ñàÿñàòû áîþí÷à óëóòòóê êî-
ìèññèÿãà óøóë òîêòîìäîí êåëèï ÷ûãóó÷ó ÷àðàëàðäû êº-
ð¿¿ ñóíóøòàëñûí.

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

Òºðàãà À.ÆÀÏÀÐÎÂ 

Áèøêåê øààðû, 2021-æûëäûí 22-äåêàáðû, ¹324

Ê¿é¿¿÷¿-ìàéëîî÷ó ìàòåðèàëäàðãà áîëãîí ðûíîêòóê 
áààëàðäû òóðóêòàøòûðóó ìàêñàòûíäà, Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Ñàëûê êîäåêñèíèí 287-áåðåíåñèíèí 
2-áºë¿ã¿íº, "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòè æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñ-
òèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13, 17-áåðåíåëåðèíå ûëà-
éûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè 
òîêòîì êûëàò:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2008-æûë-
äûí 30-äåêàáðûíäàãû ¹735 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû-
íûí Ñàëûê êîäåêñèíèí 98, 242, 255, 257, 258, 280, 281, 
287 æàíà 295-áåðåíåëåðèíèí æàíà "Êûðãûç Ðåñïóáëè-
êàñûíûí Ñàëûê êîäåêñèí êîëäîíóóãà êèðãèç¿¿ æºí¿íäº" 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 11-áåðåíåñè-
íèí òàëàïòàðûí èøêå àøûðóó áîþí÷à ÷àðàëàð æºí¿í-

äº" òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:
3-ïóíêòóíäà:
1) îí ¿÷¿í÷¿ àáçàöû "äèñòèëëÿòòàð" äåãåí ñºçäºí êè-

éèí ", êûøêû äèçåëü îòóíóíàí òûøêàðû," äåãåí ñºçäºð 
ìåíåí òîëóêòàëñûí;

2) òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû îí æåòèí÷è àáçàö ìåíåí 
òîëóêòàëñûí:

" - ÒÝÈ ÒÍ 2710 19 290 0 òîâàðäûê ïîçèöèÿëàðûí-
äà êëàññèôèêàöèÿëàíóó÷ó îðòî äèñòèëëÿòòàð (êûøêû 
äèçåëü îòóíóíà êàðàòà), òîííàñû 400 ñîì ºë÷ºì¿íäº.".

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

Òºðàãà À.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê øààðû, 2021-æûëäûí 20-äåêàáðû, ¹321

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Óëóòòóê êîîïñóçäóê ìàì-
ëåêåòòèê êîìèòåòèíèí ïåíñèîíåðëåðèíèí æàíà êûç-
ìàòêåðëåðèíèí òóðàê æàé ìàñåëåñèí ÷å÷¿¿ ìàêñàòûí-
äà, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æåð êîäåêñèíèí 4-áå-
ðåíåñèíå, "Ìóíèöèïàëäûê ìåí÷èê æºí¿íäº" Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 5, 6-áåðåíåëåðè-
íå ûëàéûê, Áèøêåê øààðäûê êå¢åøèíèí 2012-æûë-
äûí 26-àïðåëèíäåãè ¹313 òîêòîìóí êº¢¿ëãº àëóó ìå-
íåí "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíå-
òè æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿ-
ëûê Ìûéçàìûíûí 13, 17-áåðåíåëåðèí æåòåê÷èëèêêå 
àëûï, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáè-
íåòè òîêòîì êûëàò:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýêîíîìèêà æàíà êîì-
ìåðöèÿ ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó Ìàìëåêåòòèê ì¿ëê-
ò¿ áàøêàðóó áîþí÷à ôîíä Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Óëóòòóê êîîïñóçäóê ìàìëåêåòòèê êîìèòåòèíèí ìººíºò-
ñ¿ç ïàéäàëàíóóñóíäàãû, Áèøêåê øààðû, Êàéíàçàðîâà 
æàíà Ïðîôñîþç êº÷ºëºð¿í¿í êåñèëèøèíäåãè äàðåê 
áîþí÷à æàéãàøêàí æàëïû àÿíòû 4,15 ãà æåð ó÷àñòîêòî-

ðóí (èäåíòèôèêàöèÿëûê íîìåðëåðè 1-02-07-0054-0021, 
1-01-07-0054-0022) àíäàí àðû Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû-
íûí Óëóòòóê êîîïñóçäóê ìàìëåêåòòèê êîìèòåòèíèí ïåí-
ñèîíåðëåðèíå æàíà êûçìàòêåðëåðèíå áåð¿¿ ¿÷¿í Áèø-
êåê øààðûíûí ìýðèÿñûíûí ìóíèöèïàëäûê ìåí÷èãèíå 
áåëãèëåíãåí òàðòèïòå ºòêºð¿ï áåðñèí.

2. Áèøêåê øààðûíûí ìýðèÿñûíà áåëãèëåíãåí òàðòèï-
òå òºìºíê¿ëºð ñóíóøòàëñûí:

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

2) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Óëóòòóê êîîïñóçäóê ìàì-
ëåêåòòèê êîìèòåòè áåðãåí òèçìåãå êèðãèçèëãåí àäàìäàð-
ãà æåêå òóðàê æàé êóðóóãà æåð ó÷àñòîêòîðóí æåêå ìåí-
÷èêêå áåð¿¿ æºí¿íäº òîêòîìäó êàáûë àëóó.

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

Òºðàãà À.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê øààðû, 2021-æûëäûí 17-äåêàáðû, ¹312

"Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æº-
í¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûé-
çàìûíûí 13,17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê, Êûðãûç Ðåñïóáëè-
êàñûíûí ÷åò ºëêºëºðäº æ¿ðãºí æàðàíäàðûíà æàãûìäóó 
øàðòòàðäû ò¿ç¿¿ ìàêñàòûíäà, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2012-æûëäûí 
18-äåêàáðûíäàãû ¹839 "Êîíñóëäóê êûçìàò êºðñºò¿¿ëºð 
¿÷¿í àëûíóó÷ó êàðàæàòòàð æºí¿íäº" òîêòîìóíà òºìºíê¿-
äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:

1) àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Êîíñóëäóê êûçìàò 
êºðñºò¿¿ëºð ¿÷¿í àëûíóó÷ó êàðàæàòòàð æºí¿íäº æîáîäî:

- 21-ïóíêòóíóí 2-ïóíêò÷àñûíäàãû "ýëåêòðîíäóê âèçàíû 
òàðèçäºº æàíà áåð¿¿" äåãåí ñºçäºð "âèçàíû òàðèçäºº" 
äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;

2) àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí êîíñóëäóê êûçìàò 
êºðñºò¿¿ëºð ¿÷¿í àëûíóó÷ó êàðàæàòòàðäûí ñòàâêàëàðûíäà:

- òàáëèöàñû òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû 12-ïóíêò ìåíåí 
òîëóêòàëñûí:

"

12 Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí óëóòòóê 
æàíà ýë àðàëûê àéäîî÷óëóê ê¿áº-
ë¿ã¿í àëìàøòûðóó

25

".

2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2017-æûë-
äûí 18-äåêàáðûíäàãû ¹819 "Êâàëèôèêàöèÿëûê ñû-
íàêòàðäû êàáûë àëóó, àéäîî÷óëóê ê¿áºë¿êòºðä¿ æàíà 
òðàêòîðèñò-ìàøèíèñòòèí ê¿áºë¿êòºð¿í áåð¿¿ ýðåæå-
ëåðèí áåêèò¿¿ æºí¿íäº" òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºð-
ò¿¿ êèðãèçèëñèí:

àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Êâàëèôèêàöèÿëûê 
ñûíàêòàðäû êàáûë àëóó æàíà àéäîî÷óëóê ê¿áºë¿êòºðä¿ 
áåð¿¿ ýðåæåëåðèíäå:

- 43-ïóíêòóíóí 3-ïóíêò÷àñû òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà 
áàÿíäàëñûí:

"3) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí æàðàíûíûí 2004-æûë-
äûí ¿ëã¿ñ¿íäºã¿ ïàñïîðòóí (ID-êàðò) æå Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí æàðàíûíûí 2017-æûëäûí ¿ëã¿ñ¿íäºã¿ èäåí-
òèôèêàöèÿëûê êàðòàñûí - ïàñïîðòóí (ID-êàðò) æå áîëáî-
ñî Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí æàðàíûíûí æàëïû æàðàí-
äûê ïàñïîðòóí - Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí àéìàãûíàí 
ñûðòêàðû æ¿ðãºí æå áàðãàí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
æàðàíäàðû ¿÷¿í;".

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

Òºðàãà À.ÆÀÏÀÐÎÂ 

Áèøêåê øààðû, 2021-æûëäûí 23-äåêàáðû, ¹326
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Министрлер Кабинетинин 
Тєрагасынын биринчи орун ба-
сары Арзыбек Кожошев 28-де-
кабрда зайым каражаттары 
боюнча карыздарды єндїрїїдє 
мыйзам бузуу фактылары жє-
нїндє маалымдаган жарандар-
дын арыздарын иликтєє боюн-
ча ведомстволор аралык комис-
сиянын биринчи кеўешмесин 
єткєрдї.

Ведомстволор аралык комис-
сия Министрлер Кабинетинин 

чечимине ылайык тїзїлгєн. 
Ошондой эле зайым алуучу-
лардын арыздарын иликтєє 
боюнча эксперттик жумушчу 
топ тїзїлдї.

Арзыбек Кожошев белгиле-
гендей, ведомстволор аралык 
комиссиянын алдына жаран-
дардын кайрылууларын карап 
чыгуу жана зайым алуучулар-
дын маселелерин чечїїнїн ти-
йиштїї жолдорун табуу милде-
ти коюлган.

Президент  Садыр 
Жапаров  28-декабрда Кєз 
карандысыз Мамлекеттер 
Шериктештигинин катышуучу-
мамлекет башчыларынын 
Санкт-Петербург шаарындагы 
Б.Ельцин атындагы 
Президенттик китепканада 
єткєн салттуу бейформал 
жолугушуусуна катышты. 

Иш-чараны демилгелеген Рос-
сия Федерациясынын Президен-
ти Владимир Путин катышуучу-
лар менен учурашып, єткєн 
жылдар КМШны тїзїїнїн не-
гиздїїлїгїн кєрсєткєнїн, анын 
алкагында єлкєлєр ортосунда-
гы интеграция ар кандай багыт-
та тереўдеп баратканын белги-
леди. Анын айтымында, учурда 
бул КМШ єлкєлєрїнє корона-
вирустук инфекциянын панде-
миясына байланыштуу кыйын-
чылыктарды жеўїїдє дїйнєнїн 
башка кєптєгєн єлкєлєрїнє ка-
раганда жакшы артыкчылыктар-
ды берет.

Керектєєчїлєрдїн укуктарын 
жана адамдын бакубаттуулугу 
чєйрєсїн коргоо боюнча Феде-
ралдык кызматтын жетекчиси — 
Россиянын мамлекеттик башкы 

санитардык дарыгери Анна По-
пова КМШ чєлкємїндє биоло-
гиялык коопсуздук жєнїндє 
баяндама жасады.

Єлкє башчылары ооруну 
жеўїї боюнча биргелешкен 
иш-чаралар тууралуу пикир 

алмашып, єз ой-пикирлерин жа-
на сунуштарын айтышты.

Бейформал саммитке Бела-
русь Республикасынын Президен-
ти Александр Лукашенко, Азер-
байжан Республикасынын Пре-
зиденти Ильхам Алиев, Армения 

Республикасынын Премьер-
министри Никол Пашинян, Ка-
закстан Республикасынын Пре-
зиденти Касым-Жомарт Токаев, 
Казакстан Республикасынын би-
ринчи Президенти Нурсултан На-
зарбаев, Россия Федерациясынын 

Президенти Владимир Путин, Та-
жикстан Республикасынын Пре-
зиденти Эмомали Рахмон, Тїрк-
мєнстандын Президенти Гурбан-
гулы Бердымухамедов, Єзбекс-
тан Республикасынын Президен-
ти Шавкат Мирзиёев катышты.

Акылбек Жапаров белгиле-
гендей, єтїп бара жаткан жыл 
кыргыз-орус мамилелери їчїн 
жемиштїї жана эки єлкє їчїн 
маанилїї окуяларга жана саясий 

байланыштарга бай жылдардан 
болду. 

Пикир алышуунун жїрїшїндє 
эки тараптуу кызматташтыктын ак-
туалдуу маселелери талкууланды.

Министрлер Кабинетинин 
Тєрагасы Акылбек Жапаров 
28-декабрда Кытай Эл 
Республикасынын Єкмєтїнїн 
Евразия маселеси боюнча 
атайын єкїлї Ли Хуэй менен 
жолугушту.

Акылбек Жапаров белгиле-
гендей, биздин єлкє Кытай Эл 
Республикасы менен мамлекет-
тер аралык мамилелерди жана 
кєп кырдуу кызматташтыкты 
ар тараптуу єнїктїрїїгє єзгєчє 
маани берет жана келерки жы-
лы єлкєлєр дипломатиялык ма-
милелердин тїзїлгєндїгїнїн 30 
жылдыгын белгилешет. Ошон-
дой эле ал Кытай Эл Республи-
касынын Єкмєтї тарабынан ко-
ронавирус инфекциясы панде-
миясы учурунда берилген гума-
нитардык жардамга, ошондой эле 
азык-тїлїк коопсуздугун кам-
сыздоого кєрсєткєн колдоосу 
їчїн ыраазычылык билдирди. 
Андан сырткары кыргыз тарап-
тын биргелешкен инвестиция-
лык жана инфраструктуралык 

долбоорлорду ишке ашырууга, 
єз ара сооданы єнїктїрїїгє кы-
зыкдарлыгын, «Кытай – Кыр-
гызстан – Єзбекстан» темир жо-
лун куруу долбоорун ишке ашы-
руунун маанилїїлїгїн, «Бир ал-
как – бир жол» доктринасы ал-
кагында кызматташууну мындан 
ары активдештирїї зарылдыгын 
белгиледи.

Кытай Эл Республикасынын 
Єкмєтїнїн Евразия маселеси 
боюнча атайын єкїлї Ли Хуэй 

єз кезегинде эки єлкє ортосун-
да эки тараптуу мамилелердин 
жана ар тараптуу кызматташ-
тыктын жогорку деўгээли орун 
алгандыгын белгиледи.

Жолугушуунун жїрїшїндє 
тараптар соода-экономикалык 
кызматташуунун актуалдуу ма-
селелерин, анын ичинде кыргыз-
кытай кєзємєл-єткєрїї пунктта-
рында жїк ташуу кєлємїн жого-
рулатууну талкуулашты.

КЫРГЫЗ-ОРУС МАМИЛЕЛЕРИ 
ЇЧЇН ЖЕМИШТЇЇ ЖЫЛ БОЛДУ

КЫЗМАТТАШТЫКТЫН ЖОГОРКУ ДЕЎГЭЭЛИ САКТАЛАТ

ЭКСПЕРТТИК ЖУМУШЧУ 
ТОП ИЛИКТЕЙТ

АТА МЕКЕНДИК 
ИЛИМДИН ЄНЇГЇШЇНЄ 
КЄЎЇЛ БЄЛЇНЄТ

ИДЕОЛОГИЯЛЫК 
ДОЛБООРЛОР ТАЛКУУЛАНДЫ
Мамлекеттик катчы Сїйїнбек Касмамбетов 
29-декабрда «Идеология: актуалдуулугу жана 
келечекке перспективалары» илимий-практикалык 
конференцияга катышты.

Мамлекеттик кат-
чы белгилегендей, 
жыйын жалпы идео-
логияны калыптан-
дыруу, єлкє жаран-
дарынын арасында 
кандай улуттук баа-
луулуктарды жайыл-
туу керектиги туура-
луу маселелерди тал-
куулоо, мамлекеттик 
саясатты жана идео-
логияны єркїндєтїї 
боюнча сунуштарды 
иштеп чыгуу макса-
тын кєздєйт.

Сїйїнбек Касмамбетов мамлекеттик катчы инсти-
туту 2009-жылга чейин иштеп, 2021-жылы калыбы-
на келтирилгенин эске салды. Ал єлкє жетекчи-
лигинин негизги саясатын, мамлекет эмнеге умту-
луп жатканын жана кайсы багытты жетекчиликке 
алаарын тїшїндїрїї максатында тїзїлгєн.

Министрлер Кабинетинин Тєрагасы Акылбек Жапаров 30-декабрда 
Россия Федерациясынын Єкмєтїнїн Тєрагасы Михаил Мишустин 
менен телефон аркылуу сїйлєштї жана аны келе жаткан Жаўы 
жылы жана Рождество майрамы менен куттуктады. 

Министрлер Кабинетинин Тєрагасы Акылбек 
Жапаровдун тапшырмасы боюнча Министрлер 
Кабинетинин Тєрагасынын орун басары Эдил 
Байсаловдун тєрагалыгы астында 28-декабрда 
Илим, инновациялар жана жаўы технологиялар 
боюнча кеўештин кезектеги жыйыны єттї. 

Курамына илим, эко-
номика жана иннова-
циялар чєйрєсїндєгї 
ыйгарым укуктуу ор-
гандардын жетекчиле-
ри, академиялык жа-
на эксперттик коомчу-
луктун єкїлдєрї кир-
ген кеўеш мїчєлєрї 
илим тармагындагы 
кєйгєйлїї жагдайлар-
ды талкуулашты жана 
єлкєнїн социалдык-
экономикалык єнї-
гїїсїнїн актуалдуу ма-
селелерин чечїїдє ата 
мекендик илимдин са-
лымы жетишсиз болуп 

жаткандыгы белгилен-
ди. Активдїї талкуунун 
жыйынтыгында абал-
ды жакшыртуу боюнча 
конкреттїї чаралар жа-
на сунуштар боюнча че-
чимдер кабыл алынды. 
Ошондой эле Кеўештин 
президиумунун курамы 
тїзїлїп, ага кырдаалга 
мониторинг жїргїзїї 
жана Кеўештин жы-
йындарынын жыйын-
тыгы боюнча ыкчам че-
чимдерди кабыл алуу 
тапшырылды.

КМШнын 9 ЛИДЕРИ

Даярдаган 
Таалайбек ТЕМИРОВ
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(Башталышы 1-бетте)

Саясий шарт-жагдайга 
байланыштуу алты 
жыл парламентте отур-

ган алтынчы чакырылыштын 
депутаттары боюнча эл ичин-
де ар кандай жагымсыз пикир-
лер орун алды. Баарынан да 
2015-жылы шайланган парла-
менттин депутаттарынын дээр-
лик баарын бирден электен єт-
кєрїп, “аталык” болгон адам-
дын берген баасы элдин кула-
гына сиўип, бїгїнкї кїндїн ле-
тописинде жазылып калды. Эми 
мына ушундай сабактан кийин 
жетинчи чакырылыштын депу-
таттары парламентке канчалык 
даярдык менен келишти? Элдин 
колдоосун алып, шайлануу бул 
жарым иш, ал эми чыныгы депу-
таттык жїктї кєтєрїї бул, баш-
ка кеп. 2010-жылдан кийин пар-
ламентке акчалууларга жол ачы-
лып, анын аркасы менен мурда-
гы “базаркомдордун”, криминал-
дардын келиши депутаттык ку-
рамдын сапатын эл кєзїнє тє-
мєн тїшїрдї. Ошол себептен 
да коомчулук бул чакырылыш-
ка кимдер келди деп тыкыр кєз 
салып турган кез.

Жетинчи чакырылышка мур-
дагы депутаттар, министрлер, 
губернаторлор, мэрлер жана 
жергиликтїї кеўештердин де-
путаттары, ишкерлер, юрист-
экономисттер болуп илимдїї, 
билимдїї жаштар, жаўы жїз-
дєр келди. Бирок алардын ара-
сында мурдагы жана азыркы ат-
каминерлердин уул-кыздары да 
жок эмес. “Азаттыктын” маалы-
матына таянсак, мурдагы ми-
нистр Нурлан Сулаймановдун 
уулу Элдар Сулайманов “Ата-
Журт Кыргызстан” партиясы-
нан депутат болуп келсе, Чїй об-
лусундагы КР Президентинин 

Ыйгарым укуктуу єкїлї Эркин 
Тентишевдин уулу Бакыт Тен-
тишев “Ынтымак” партиясы-
нан шайланып келди. Анан да-
гы бир кєўїл бурчу жагдай бар. 
Ал - эки чакырылышка депутат 
болгон саясатчы Канат Исаевдин 
депутаттык креслону жубайы-
на бошотушу. Мурдараак Єкмєт-
тїн соттук єкїлчїлїк борборун-
да иштеген саясатчынын жуба-
йы Жамийла Исаева “Ата-Журт 
Кыргызстан” партиясынан шай-
ланып, мандат алды. Демек, сая-
сатта їй-бїлєлїк шериктештик-
тин салты уланып жатат.

Жетинчи чакырылыш заман-
бап билим алган, чет тил бил-
ген депутаттардан да кур эмес. 
“Ишеним” саясий партиясынан 
келген 31 жаштагы Жылдыз Таа-
лайбек кызы Борбор Азиядагы 
Америка университетинин юри-
дикалык факультетин бїтїрїп, 2 
жылдай Тышкы иштер министр-
лигинин Эл аралык укук департа-
ментинде иштеген. Ошондой эле 
Россиянын ЖОЖдорунан жана 
Кыргыз-Россия Славян универ-
ситети баш болгон борборубуз-
дагы ири окуу жайларда билим 
алган депутаттар бар. Жаўы пар-
ламентке медиктер да келишти. 

“Ата-Журт Кыргызстан” партия-
сынын лидери 41 жаштагы Айбек 
Маткеримов кесиби боюнча ме-
дик, акушер-гинеколог. Мындан 
тышкары Санкт-Петербургдагы 
медициналык университетти аяк-
таган Жылдыз Садырбаева “Ата-
Журт Кыргызстан” партиясынан, 
дагы бир медик Винера Раимба-
чаева “Ыйман Нуру” партиясы-
нан шайланып келди. 

Эл ичинде парламентке адис 
экономист-юристтер келишти 
деген пикирлер айтылып калат. 
Бул жолку чакырылышта бир ка-
тар жаш юристтер келгенин бел-
гилєєгє болот. Кыргыз-Россия 
Славян университетинин юри-
дика факультетин аяктаган 35 
жаштагы Медербек Алиев, Ош 
Юридикалык институтун окуп 
бїтїргєн 30 жаштагы Эмил Жу-
супов, Кыргыз юридикалык ака-
демиясын бїтїргєн 37 жашта-
гы Бахридин Шабазов “Ишеним” 
саясий партиясынан, “Альянс-
тан” Кыргыз улуттук универ-
ситетинин юридика факульте-
тин аяктаган 33 жаштагы Аза-
мат Исираилов жана башкалар-
ды атасак болот. Ошондой эле 
эсеп-экономика адистиги боюн-
ча билим алып эмгектенишкен 

бир катар жаш экономисттер да 
бар. Бирок чыгармачыл адам-
дар, журналисттер мурдагы ча-
кырылышка салыштырмалуу аз. 
Бир мандаттуу шайлоо округу-
нан таанымал жаш акын, сєз че-
бери Мирлан Самыйкожо жал-
пы чыгармачыл чєйрєнїн аты-
нан парламенттеги жалгыз єкїл 
болуп калды окшойт. Анын кы-
зыл тилди сайратып, кызыктуу 
сєздєрдї айтып, маданий чєй-
рєнїн кєйгєйлєрїн кєзгє сайып 
кєтєрєрїнє ишеним чоў. Ал эми 
блогер, калктын ден соолугуна 
байланыштуу курч маселелер-
ди кєтєрїп элге жаккан Эрулан 
Кєкїлов парламентте да кєндїм 
курчтугун калтырбай топ баш-
таган депутат болорун биринчи 
кїнї эле кєрсєтїп койгонсуду. 
Ал жеке маселелерди кєтєрїп, 
“ручка жок, ачкыч жок, шарт тї-
зїш керек, машине керек” деген-
дерге итатайы тутулуп, “муну-
ўарды токтоткула, биз бул жерге 
єзїбїздїн маселебизди чечкени 
келген жокпуз” деп так кесе пи-
кирин айтып чыкты. 

Канткен кїндє да жетинчи ча-
кырылышка келген депутаттар-
дын катарында жаўы жїз, жаўы 
дем сезилет. Эми алар депутат, 
эл єкїлї катары єзїлєрїн кандай 
кєрсєтїшєт аны убакыт кєрсє-
тєт. Эў башкысы, 5 жылдан ки-
йин алар жєнїндє элде кандай 
пикир калат, бул бїгїн иш баш-
таган ар бир депутаттын ишмер-
дигине, кабыл алган чечимдери-
не байланыштуу маселе. “Же-
тинин бири кыдыр” деп коёт 
эмеспи, “7” саны тазалык, ый-
ман ыроологон ырыстуу сан. Бул 
ушул парламентке жугуп, кыр-
гыз парламентаризминдеги бу-
рулуш доор болуп калгысы бар-
дыр деп їмїт арткыбыз келет.

Бегим ТУРДАЛИЕВА

“Жетинин бири кыдыр”

ЖАЎЫ ЖЫЛГА – ЖАЎЫ ПАРЛАМЕНТ

СИЗ КАНДАЙ ВАЗИЙПАНЫ АТКАРУУГА БЕЛ БАЙЛАДЫЎЫЗ?

Жогорку Кеўештин депутаты 
Миргїл ТЕМИРБАЕВА:

- Менин мак-
сатым – Кыр-
гыз Республика-
сынын єнїгїшї-
нє єз салымымды 
кошуу. Мен Лей-
лектин кызы бол-
гондуктан, єзгєчє 
чек ара маселесин 
кєтєрїп, єз оюмду 
билдирип турам. Чек ара маселеси жа-
кын арада каралып, чечилип калса деп 
тилейм. Экинчиден, аялдардын кєйгє-
йїн дайыма айтып келем. Гендердик жа-
на социалдык маселелерге кєбїрєєк кє-
ўїл бурам.

Сымбат МАКСУТОВА

Жогорку Кеўештин депутаты 
Мирлан САМЫЙКОЖО: 

- Биздин макса-
тыбыз – мамлеке-
тибиздин эртеўки 
эгемендигин сак-
тап, келечегин 
аныктоо. Элдин 
їнїн жакындан 
угуп, кєйгєйїн че-
чїї. Эгерде акый-
катсыз маселелер болсо, каршы чыгууга 
даярбыз. Мен бир партиянын же бир сая-
сатчынын тапшырмасын эмес, элдин тап-
шырмасын аткарууга аракеттенем.

Жогорку Кеўештин депутаты 
Элмурза САТЫБАЛДИЕВ:

- Парламентке 
келгенден кийин 
мамлекетке кыз-
мат кылуу – ме-
нин негизги ва-
зийпам. Єз таж-
рыйбамды катып 
отуруп албай, эл 
їчїн жумшашым 
керек. Мамлекетибиздин саясатын-
да акыркы 10 жылда абдан єзгєрїїлєр 
болду. 

Жогорку Кеўештин депутаты 
Нуржигит КАДЫРБЕКОВ:

- Кыргыз эли 
тойлор менен кє-
тєрїлбєйт. Єнїк-
кєн дїйнє єлкє-
лєрїндєй илим-
билимди кєтєрїї 
керек. Єзгєчє бал-
дарга тарбия бе-
рїї єтє маанилїї. 
Чыгыш менен Ба-
тышта жїрїп бай-
кадым, билим менен тарбия, адеп бол-
моюнча коом тузу жок тамактай болуп 
калат. Илимиў болуп бирок ыйман, аде-
биў болбосо да кыйын. Анткени, билим-
дїїлєр эле коррупциялык схемаларды тї-
зїп алышпадыбы. Миўдеген мигранттар-
дын балдары кайсы тилде сїйлєп жатка-
нын кєрїп жатабыз. Эгер алар тилин, ма-
даниятын унутса, улутубузду жоготобуз. 
Ушул маселеге кєўїл бурам.

Жогорку Кеўештин депутаты 
Балбак ТЇЛЄБАЕВ:

- Мен бирин-
чи эле жєлєк пул 
маселесин кєтє-
рєм. Телевизо-
ру, муздаткычы 
же машинасы бар 
деп эле кєп бала-
лууларга жєлєк 
пул бербей кою-
шууда. Менин 
оюмча, 3 жашка чейинки ар бир балага 
жєлєк пул берилиши керек. Экинчиси, 
шаарга караган жаўы конуштарга салы-
нып калган їйлєргє документ берїї ке-
рек. Андан кийин Чолпон-Атадагы сар-
кынды сууларды тазалоочу жайды жа-
ўылоо маселесин кєтєрєм.

Жогорку Кеўештин депутаты 
Айсара АБДИБАЕВА:

- Биз элге кыз-
мат єтєйлї, мам-
лекетибиздин єнї-
гїшїнє кол ка-
быш кылалы деп 
келдик. Мен эко-
номистмин, банк 
тармагында иште-
гем. Мага бюджет, 
каржы тармагы жа-
кын, ошондуктан 
ушул комитетке мїчє катары кирип жатам. 
6-чакырылыштын депутаттары республи-
канын бюджет маселесин шашылыш ка-
рады деп айтып жатышат, мїмкїнчїлїк 
болсо буга биз дагы кайрылып кєрєбїз.

ЖАЎЫ ЖЫЛ АК 
ЖОЛТОЙ ЖЫЛ БОЛСУН!

Урматтуу кыргызстандыктар!

Ардактуу мугалимдер, студенттер, 
окуучулар!

Сиздерди кирип келе жаткан Жаўы 
жылыўыздар менен ак дилимден 

куттуктайм!

Узап бара жаткан жылда пандемия 
шартына карабастан єлкєбїздє зор 
ийгиликтер болду. Билим берїї жана 
илим министрлиги єлкєбїздїн єнї-
гїїсїнє ортоктош болуп, билим уясы 
болгон билим берїї мекемелери окуу-
чуларга, студенттерге эшигин ачып, 
жаўы окуу жылын жаўы дем-кїч ме-
нен баштадык. 

Эў башкысы – бїгїнкї кїндє ийкем-
дїї, ачык жана динамикалуу єнїгїїчї 
улуттук билим берїї системасын єнїк-
тїрїїнїн жолдорун аныктаган їч жыл-
дык программабызды кабыл алып, ал-
дыга койгон асыл ой-максаттарыбызды, 
билим берїїнїн артыкчылыктуу багыт-
тарын аныктап алдык. 

Кудай буюрса, жаўы жылда билим бе-
рїї системасында кыргыз элинин ру-
ханий жана маданий баалуулуктарын 
арттыруу менен билим берїїнїн сапа-
тын мындан дагы жакшыртып, макси-
малдуу санариптештирїї, инклюзивдик 
билим берїїнї єнїктїрїї боюнча изги 
ой-тилектерибиз бар. 

Ошону менен бирге мугалимдин ста-
тусун жана кадыр-баркын жогорула-
туунун, алардын эмгегин жогору баа-
лоонун жолдорун карап жатабыз. 

Кыргызстандын келечеги, социалдык-
экономикалык єнїгїїсї билим берїї 
системасына байланыштуу. Анткени би-
лимдїї, илимдїї жаштарыбыз, адам ре-
сурсу аркылуу гана єлкєбїздї єнїккєн 
мамлекеттердин катарына кошо алабыз.

Ошондуктан Кыргызстандын єнї-
гїїсї їчїн министрлик єлкєбїздїн ке-
лечеги болгон жаш муундарга кєп ма-
данияттуу жогорку билим берїїнїн 
сапатын арттыруу максатында єзїнїн         
стратегиялык багыттагы иш пландарын 
жїзєгє ашыруу боюнча колдон келген 
аракеттерин кєрїїдє.

Жаўы жылда жаўы маалыматтык тех-
нологияларды колдонуу жана заманбап 
ыкмалар, методикалар аркылуу билим 
берїї системасын єркїндєтїї менен єл-
кєбїздїн єнїгїп-єсїїсїнє зор салымы-
бызды кошо бермекчибиз.

Жаўы жыл жалпы кыргызстандык-
тар їчїн жаўы ийгиликтердин башта-
лышы болуп, ойлогон ой-максаттары, 
їмїт-тилектери кабыл болсун! Ар бир 
їйгє кут конуп, ырыскы байырлап, жер-
гебизде бейпилдик єкїм сїрїп, кампа-
быз данга толуп, элибиз байгерчилик-
те, бакубат турмушта жашап, бекем ден 
соолукта узун ємїр сїрїшсїн!

Жаўы жыл ак жолтой жыл болсун! 

Жаўы жылыўыздар куттуу болсун, 
урматтуу кыргызстандыктар!

КРнын билим 
берїї жана илим 
министри Б.КУПЕШЕВ

Сиздерди кирип келе жаткан Жаўы 
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АЙЫЛ ЧАРБА КООПЕРАТИВДЕРИН, ЇРЄНЧЇЛЇК ЖАНА 
АСЫЛ ТУКУМ ЧАРБАЛАРЫН ЄНЇКТЇРЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН
ТОКТОМУ

ИШТЕТИЛБЕГЕН ЖЕ ОДОНО МАЙДАЛАНГАН, ТААРЫП КЕСИЛГЕН 
ЖЕ БАШКА ЫКМА МЕНЕН ТИК БУРЧТУУ, ЧАРЧЫ ФОРМАДАГЫ БЛОК 

ЖЕ ТАКТАЛАРГА БЄЛЇНГЄН АКИТАШ-РАКУШЕЧНИКТИ ЕВРАЗИЯ 
ЭКОНОМИКАЛЫК БИРЛИГИНИН БАЖЫ АЙМАГЫНАН ТЫШКАРЫ 

ТАШЫП ЧЫГУУГА УБАКТЫЛУУ ТЫЮУ САЛУУНУ КИРГИЗЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН
ТОКТОМУ

2014-æûëäûí 29-ìàéûíäàãû Åâðàçèÿ ýêîíîìèêàëûê áèðëèãè æºí¿íäº êåëèøèìäèí 46, 47-áå-
ðåíåëåðèíå, "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû-
íûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13, 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìè-
íèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí àéìàãûíäà ºíä¿ð¿ëãºí æå êàçûï àëûíãàí, èøòåòèëáåãåí æå îäî-
íî ìàéäàëàíãàí, òààðûï êåñèëãåí æå áàøêà ûêìà ìåíåí òèê áóð÷òóó, ÷àð÷û ôîðìàäàãû áëîê æå 
òàêòàëàðãà áºë¿íãºí àêèòàø-ðàêóøå÷íèêòè (ÅÀÝÁäèí ÒÝÈ ÒÍ 2515 11 000 0 æàíà 2515 12 000 0 
êîääîðó ìåíåí êëàññèôèêàöèÿëàíãàí) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíàí Åâðàçèÿ ýêîíîìèêàëûê áèðëèãè-
íèí áàæû àéìàãûíûí ÷åãèíåí òûøêàðû òàøûï ÷ûãóóãà óøóë òîêòîì ê¿÷¿íº êèðãåí ê¿íäºí òàðòûï 
¿÷ ê¿í ºòêºíäºí êèéèí êèðãèçèë¿¿÷¿ àëòû àéëûê ìººíºòòºã¿ óáàêòûëóó òûþó ñàëóó áåëãèëåíñèí.

2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýêîíîìèêà æàíà êîììåðöèÿ ìèíèñòðëèãè óøóë òîêòîì ê¿÷¿íº êèð-
ãåí ê¿íäºí òàðòûï ¿÷ ê¿íäºí êå÷èêòèðáåñòåí Ä¿éíºë¿ê ñîîäà óþìóíóí Êîðãîî ÷àðàëàðû áîþí-
÷à êîìèòåòèíå æàíà Åâðàçèÿ ýêîíîìèêàëûê êîìèññèÿñûíà óøóë òîêòîìäóí 1-ïóíêòóíäà àòàëãàí 
óáàêòûëóó òûþó ñàëóóíó êèðãèç¿¿ æºí¿íäº áåëãèëåíãåí òàðòèïòå êàáàðëàñûí.

3. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Òûøêû èøòåð ìèíèñòðëèãè óøóë òîêòîì ê¿÷¿íº êèðãåí ê¿íäºí òàð-
òûï ¿÷ ê¿íäºí êå÷èêòèðáåñòåí Êºç êàðàíäûñûç Ìàìëåêåòòåð Øåðèêòåøòèãèíèí Àòêàðóó êîìèòå-
òèíå óøóë òîêòîìäóí 1-ïóíêòóíäà àòàëãàí óáàêòûëóó òûþó ñàëóóíó êèðãèç¿¿ æºí¿íäº áåëãèëåí-
ãåí òàðòèïòå êàáàðëàñûí.

4. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ôèíàíñû ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó Ìàìëåêåòòèê áàæû êûçìàòû 
æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Óëóòòóê êîîïñóçäóê ìàìëåêåòòèê êîìèòåòèíèí ×åê àðà êûçìàòû 
óøóë òîêòîìäóí 1-ïóíêòóíäà àòàëãàí òîâàðëàðäû ìûéçàìñûç òàøûï ÷ûãóóãà áºãºò êîþóãà áà-
ãûòòàëãàí çàðûë ÷àðàëàðäû êºðñ¿í.

5. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìè-
íèñòðàöèÿñûíûí Ïðåçèäåíòòèí æàíà Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí ÷å÷èìäåðèí àòêàðóóíó êîíòðîë-
äîî áàøêàðìàëûãûíà æ¿êòºëñ¿í.

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

Òºðàãà À.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê øààðû, 2021-æûëäûí 17-äåêàáðû, ¹316

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЄКМЄТЇНЇН 2014-ЖЫЛДЫН 
3-ИЮНУНДАГЫ №303 "МАМЛЕКЕТТИК ОРГАНДАР, АЛАРДЫН 

ТЇЗЇМДЇК БЄЛЇНЇШТЄРЇ ЖАНА ВЕДОМСТВОЛУК МЕКЕМЕЛЕРИ 
ТАРАБЫНАН ЖЕКЕ ЖАНА ЮРИДИКАЛЫК ЖАКТАРГА БЕРИЛЇЇЧЇ 

МАМЛЕКЕТТИК КЫЗМАТ КЄРСЄТЇЇЛЄРДЇН СТАНДАРТТАРЫН БЕКИТЇЇ 
ЖЄНЇНДЄ" ТОКТОМУНА ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ КИРГИЗЇЇ ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН
ТОКТОМУ

Æàðàíäàðãà æàíà þðèäèêàëûê æàêòàðãà áåðèë¿¿÷¿ ìàìëåêåòòèê êûçìàò êºðñºò¿¿ëºðä¿í ñà-
ïàòûí æàíà æåòêèëèêò¿¿ë¿ã¿í æîãîðóëàòóó ìàêñàòûíäà, "Ìàìëåêåòòèê æàíà ìóíèöèïàëäûê êûç-
ìàò êºðñºò¿¿ëºð æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíà, "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìè-
íèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13, 17-áå-
ðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2014-æûëäûí 3-èþíóíäàãû ¹303 "Ìàìëåêåòòèê îð-
ãàíäàð, àëàðäûí ò¿ç¿ìä¿ê áºë¿í¿øòºð¿ æàíà âåäîìñòâîëóê ìåêåìåëåðè òàðàáûíàí æåêå æàíà 
þðèäèêàëûê æàêòàðãà áåðèë¿¿÷¿ ìàìëåêåòòèê êûçìàò êºðñºò¿¿ëºðä¿í ñòàíäàðòòàðûí áåêèò¿¿ 
æºí¿íäº" òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:

àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Ìàìëåêåòòèê îðãàíäàð, àëàðäûí ò¿ç¿ìä¿ê áºë¿í¿øòºð¿ æà-
íà âåäîìñòâîëóê ìåêåìåëåðè òàðàáûíàí æåêå æàíà þðèäèêàëûê æàêòàðãà áåðèë¿¿÷¿ ìàìëåêåò-
òèê êûçìàò êºðñºò¿¿ëºðä¿í ñòàíäàðòòàðûíäà:

"Ñîöèàëäûê ÷ºéðºäº" äåãåí II áºë¿ì¿íäº:
- 17 æàíà 18-ãëàâàëàðû óøóë òîêòîìäóí 1-òèðêåìåñèíå ûëàéûê ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí;
- 22-ãëàâàñû óøóë òîêòîìäóí 2-òèðêåìåñèíå ûëàéûê ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí.
2. Áóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï îí áåø ê¿í ºòêºíäºí êèéèí ê¿÷¿íº êèðåò.

Òºðàãà À.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê øààðû, 2021-æûëäûí 21-äåêàáðû, ¹323

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНЕ 
КАРАШТУУ ЖЕКЕ МААЛЫМАТТАРДЫ КОРГОО БОЮНЧА 

МАМЛЕКЕТТИК АГЕНТТИК ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН
ТОКТОМУ

«Æåêå ì¿íºçäºã¿ ìààëûìàò æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 29-áåðåíåñèí 
èøêå àøûðóó ìàêñàòûíäà, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 2021-æûëäûí 5-ìàéûíäàãû 
¹114 «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº» Æàðëûãûíà, «Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìû-
íûí 13, 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. Òºìºíê¿ëºð áåêèòèëñèí:
1) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíå êàðàøòóó Æåêå ìààëûìàòòàðäû êîð-

ãîî áîþí÷à ìàìëåêåòòèê àãåíòòèê (ìûíäàí àðû - Àãåíòòèê) æºí¿íäº æîáî 1-òèðêåìåãå ûëàéûê;
2) Àãåíòòèêòèí áàøêàðóó ñõåìàñû 2-òèðêåìåãå ûëàéûê.
2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2016-æûëäûí 21-èþëóíäàãû ¹411 «Èøêåðäèê ñóáú-

åêòòåðèíå òåêøåð¿¿ æ¿ðã¿ç¿¿ãº óêóãó áàð ûéãàðûì óêóêòóó îðãàíäàðäûí òèçìåñèí æàêòûðóó æº-
í¿íäº» òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:

æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Èøêåðäèê ñóáúåêòòåðèíå òåêøåð¿¿ æ¿ðã¿ç¿¿ãº óêó-
ãó áàð ûéãàðûì óêóêòóó îðãàíäàðäûí òèçìåñèíäå:

1) 13-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
«13. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ñàíàðèïòèê ºí¿êò¿ð¿¿ ìèíèñòðëèãè.»;
2) òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû 15-ïóíêò ìåíåí òîëóêòàëñûí: 
«15. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíå êàðàøòóó Æåêå ìààëûìàòòàðäû êîð-

ãîî áîþí÷à ìàìëåêåòòèê àãåíòòèê».
3. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2017-æûëäûí 1-ìàðòûíäàãû ¹131 «Êûðãûç Ðåñ-

ïóáëèêàñûíûí ìàìëåêåòòèê æàðàíäûê êûçìàò÷ûëàðûíûí æàíà ìóíèöèïàëäûê êûçìàò÷ûëà-
ðûíûí èøèí áààëîî æàíà ýìãåê àêû òºëºº øàðòòàðû æºí¿íäº» òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºð-
ò¿¿ êèðãèçèëñèí:

- æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîìäóí 10-òèðêåìåñè òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû 192-ïóíêò ìåíåí òîëóêòàëñûí:
«192. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíå êàðàøòóó Æåêå ìààëûìàòòàðäû êîð-

ãîî áîþí÷à ìàìëåêåòòèê àãåíòòèê.».
4. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Èø áàøêàðìàñû Àãåíòòèêòè òóðóêòóó æàéãàøòû-

ðóó ¿÷¿í æàé òàïñûí.
5. Áóë òîêòîì Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíå êàðîîãî æºíºò¿ëñ¿í.
6. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíåí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøè-

íèí 2016-æûëäûí 10-íîÿáðûíäàãû ¹1057-VI òîêòîìó ìåíåí áåêèòèëãåí Èøêåðäèê ñóáúåêòòåðè-
íå òåêøåð¿¿ æ¿ðã¿ç¿¿ãº óêóãó áàð ûéãàðûì óêóêòóó îðãàíäàðäûí òèçìåñèíå ºçãºðò¿¿ëºðä¿ êèð-
ãèç¿¿ æºí¿íäº ìàñåëåíè êåçåêñèç òàðòèïòå êàðîî ñóðàëñûí.

7. Àãåíòòèêòèí äèðåêòîðó óøóë òîêòîìäóí 6-ïóíêòóíäà êºðñºò¿ëãºí ìàñåëåíè êàðîîäî Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí ðàñìèé ºê¿ë¿ áîëóï äàéûíäàëñûí.

8. Àãåíòòèê óøóë òîêòîìäîí êåëèï ÷ûãóó÷ó çàðûë áîëãîí ÷àðàëàðäû êºðñ¿í.
9. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìè-

íèñòðàöèÿñûíûí Ïðåçèäåíòòèí æàíà Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí ÷å÷èìäåðèí àòêàðóóíó êîíòðîë-
äîî áàøêàðìàëûãûíà æ¿êòºëñ¿í.

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

Òºðàãà À.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê øààðû, 2021-æûëäûí 22-äåêàáðû, ¹325

Àéûë ÷àðáà æåðëåðèíèí ìàìëåêåòòèê 
ôîíäóíóí æåðëåðèí ïàéäàëàíóóíóí íàòûé-
æàëóóëóãóí æîãîðóëàòóó æîëó ìåíåí àçûê-
ò¿ë¿ê êîîïñóçäóãóí êàìñûç êûëóó, àéûë ÷àð-
áàñûí, òàìàê-àø æàíà êàéðà èøòåò¿¿ ºíºð 
æàéûí àíäàí àðû ºí¿êò¿ð¿¿, àéûë ÷àðáà 
ïðîäóêöèÿñû, ÷èéêè çàò æàíà àçûê-ò¿ë¿ê ðû-
íîãóí æºíãº ñàëóó, àãðîºíºð æàé êîìïëåê-
ñèíèí ýêñïîðòòóê ïîòåíöèàëûí æîãîðóëàòóó, 
ºëêºí¿í àçûê-ò¿ë¿ê êîîïñóçäóãóíóí íåãèçè 
êàòàðû àãðàðäûê ñåêòîðäóí òàðìàêòàðûíà 
äåì áåð¿¿ ìàêñàòûíäà, Êûðãûç Ðåñïóáëèêà-
ñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 2021-æûëäûí 8-ôåâ-
ðàëûíäàãû ¹25 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
àãðîºíºð æàé êîìïëåêñèí ºí¿êò¿ð¿¿ áîþí÷à 
÷àðàëàð æºí¿íäº" Æàðëûãûíûí 1-ïóíêòóíóí 
¿÷¿í÷¿ àáçàöûíà, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Æåð êîäåêñèíèí 4-áåðåíåñèíå, "Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿í-
äº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿ-
ëûê Ìûéçàìûíûí 13 æàíà 17-áåðåíåëåðèíå 
ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòð-
ëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí æåðãèëèêò¿¿ 
ìàìëåêåòòèê àäìèíèñòðàöèÿëàðû Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Àéûë ÷àðáà ìèíèñòðëè-
ãè ìåíåí áèðãåëèêòå:

- àéûë ÷àðáà ïðîäóêöèÿñûí àéûë ÷àðáà 
êîîïåðàòèâäåðèíèí, ¿ðºí÷¿ë¿ê æàíà àñûë 
òóêóì ÷àðáàëàðûíûí áèðäèêò¿¿ ìàññèâäå 
ºíä¿ð¿¿ñ¿ æàíà ñàòóóñó ¿÷¿í Àéûë ÷àðáà 
æåðëåðèíèí ìàìëåêåòòèê ôîíäóñóíóí ïàé-
äàëàíóóãà ðåíòàáåëä¿¿ æåðëåðèíèí 75 ïà-
éûçûí òàêòîî æàíà àíûêòîî áîþí÷à òèéèø-
ò¿¿ æóìóø÷ó êîìèññèÿ ò¿çñ¿í;

- æ¿ðã¿ç¿ëãºí èçèëäººí¿í íàòûéæàñû 
áîþí÷à Àéûë ÷àðáà æåðëåðèíèí ìàìëåêåò-
òèê ôîíäóñóíóí ïàéäàëàíóóãà ðåíòàáåëä¿¿ 
æåðëåðèíèí 75 ïàéûçûí áåëãèëåíãåí òàð-
òèïòå Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Àéûë ÷àð-
áà ìèíèñòðëèãèíå ìººíºòñ¿ç (ìººíºò¿í êºð-
ñºòïºñòºí) ïàéäàëàíóóãà áåðñèí.

2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Àéûë ÷àð-
áà ìèíèñòðëèãè:

- óøóë òîêòîìäóí 1-ïóíêòóíäà êºðñºò¿ëãºí 
æåðëåðäè áåëãèëåíãåí òàðòèïòå ìººíºòñ¿ç 
ïàéäàëàíóóãà êàáûë àëñûí;

- óøóë òîêòîìäóí 1-ïóíêòóíäà êºðñºò¿ëãºí 
æåðëåðäèí ìàêñàòòóó áàãûòû áîþí÷à ïàéäà-
ëàíûëûøûí êîíòðîëäîîíó êàìñûç êûëñûí.

3. Æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó îð-
ãàíäàðûíà òºìºíê¿ëºð ñóíóøòàëñûí:

- óøóë òîêòîìäóí 1 æàíà 2-ïóíêòòàðûíäà 
êºðñºò¿ëãºí èø-÷àðàëàð àÿêòàãàíäàí êè-
éèí Àéûë ÷àðáà æåðëåðèíèí ìàìëåêåòòèê 
ôîíäóíóí æåðëåðèí áåëãèëåíãåí òàðòèïòå 
èæàðàãà áåð¿¿;

- óøóë òîêòîìäóí 1-ïóíêòóíäà êºðñºò¿ëãºí 
æóìóø÷ó êîìèññèÿíûí èøèíèí æûéûíòûãû 
áîþí÷à Àéûë ÷àðáà æåðëåðèíèí ìàìëåêåò-
òèê ôîíäóíóí æåðëåðèíèí Êåëå÷åê ïëàíäà-
ðûí êàéðà êàðàï ÷ûãóó.

4. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 
2007-æûëäûí 22-èþíóíäàãû ¹243 "Àéûë 
÷àðáà æåðëåðèíèí ìàìëåêåòòèê ôîíäóíóí 
æåðëåðèí èæàðàãà áåð¿¿í¿í øàðòòàðû æà-
íà òàðòèáè æºí¿íäº òèïò¿¿ æîáî òóóðàëóó" 
òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãè-
çèëñèí:

æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí æàêòû-
ðûëãàí Àéûë ÷àðáà æåðëåðèíèí ìàìëå-
êåòòèê ôîíäóíóí æåðëåðèí èæàðàãà áåð¿¿ 
øàðòòàðû æàíà òàðòèáè òóóðàëóó òèïò¿¿ 
æîáîäî:

- 2-ïóíêòóíóí áèðèí÷è àáçàöû òºìºíê¿-
äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:

"2. Àéûë ÷àðáà ÷ºéðºñ¿íäºã¿ ûéãàðûì 
óêóêòóó ìàìëåêåòòèê îðãàí Àéûë ÷àðáà æåð-
ëåðèíèí ìàìëåêåòòèê ôîíäóíóí æåðëåðèí 
àéûë ÷àðáà ïðîäóêöèÿñûí ºíä¿ð¿¿ æàíà ñà-
òóó ìàêñàòûíäà àéûë ÷àðáà êîîïåðàòèâäå-
ðèíå, ¿ðºí÷¿ë¿ê æàíà àñûë òóêóì ÷àðáàëà-
ðûíà áåð¿¿í¿ áàøêàðóóíó, ìîíèòîðèíã æ¿ð-
ã¿ç¿¿í¿ æàíà êîíòðîëäîîíó æ¿çºãº àøûðàò.

Æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó îð-
ãàíäàðû Àéûë ÷àðáà æåðëåðèíèí ìàìëå-
êåòòèê ôîíäóíóí æåðëåðèí óøóë Òèïò¿¿ æî-
áîãî ûëàéûê áàøêàðóóíó æ¿çºãº àøûðàò.";

- 13-ïóíêòó "êå¢åø òàðàáûíàí" äåãåí ñºç-
äºðäºí êèéèí "Êåëå÷åê ïëàíäûí íåãèçèíäå" 
äåãåí ñºçäºð ìåíåí òîëóêòàëñûí;

- 16-ïóíêòóíäàãû "Àéûë ÷àðáà æàíà ìå-
ëèîðàöèÿ ìèíèñòðëèãèíèí" äåãåí ñºçäºð 
"àéûë ÷àðáà ÷ºéðºñ¿íäºã¿ ûéãàðûì óêóê-
òóó ìàìëåêåòòèê îðãàíûíûí" äåãåí ñºçäºð 
ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;

- 22-ïóíêòó "ðåãëàìåíòè" äåãåí ñºçäºí 
êèéèí "àéûë ÷àðáà ÷ºéðºñ¿íäºã¿ ûéãàðûì 
óêóêòóó ìàìëåêåòòèê îðãàí òàðàáûíàí áå-
êèòèëãåí òàðòèïêå ûëàéûê àéûë ÷àðáà ïðî-
äóêöèÿñûí ºíä¿ð¿¿ æàíà ñàòóó ìàêñàòûíäà 
àéûë ÷àðáà êîîïåðàòèâäåðèíå, ¿ðºí÷¿ë¿ê 
æàíà àñûë òóêóì ÷àðáàëàðûíà áåðèë¿¿÷¿ 
Àéûë ÷àðáà æåðëåðèíèí ìàìëåêåòòèê ôîí-
äóíóí æåðëåðèí êîøïîãîíäî," äåãåí ñºçäºð 
ìåíåí òîëóêòàëñûí;

- 5-ãëàâàñû òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿí-
äàëñûí:

"V. Àéûë ÷àðáà æåðëåðèíèí ìàìëåêåò-
òèê ôîíäóíóí æåðëåðèí íàòûéæàëóó ïàé-
äàëàíóóíó êîíòðîëäîî÷ó ìàìëåêåòòèê îðãàí

88. Àéûë ÷àðáà ïðîäóêöèÿñûí ºíä¿ð¿¿ 
æàíà ñàòóó ìàêñàòûíäà àéûë ÷àðáà êîîïå-
ðàòèâäåðèíå, ¿ðºí÷¿ë¿ê æàíà àñûë òóêóì 
÷àðáàëàðûíà áåðèë¿¿÷¿ Àéûë ÷àðáà æåð-
ëåðèíèí ìàìëåêåòòèê ôîíäóíóí æåðëåðèí 
áàøêàðóó÷ó, íàòûéæàëóó ïàéäàëàíûëûøûíà 
ìîíèòîðèíã æ¿ðã¿ç¿¿÷¿ æàíà êîíòðîëäîî÷ó, 
áóë æåðëåðäè áàøêàðóóäà, òàêòàï àéòêàíäà, 
Êåëå÷åê ïëàíäû ò¿ç¿¿äº, áóë æåðëåðäè áàø-

êàðóó áîþí÷à òîîðóêòàðäû æàíà áàøêà èø-
÷àðàëàðäû ºòêºð¿¿äº ìåòîäèêàëûê æàðäàì 
êºðñºò¿¿÷¿ ìàìëåêåòòèê îðãàí áîëóï àéûë 
÷àðáà ÷ºéðºñ¿íäºã¿ ûéãàðûì óêóêòóó ìàì-
ëåêåòòèê îðãàí ýñåïòåëåò.

Àéûë ÷àðáà ÷ºéðºñ¿íäºã¿ ûéãàðûì óêóê-
òóó ìàìëåêåòòèê îðãàí Àéûë ÷àðáà æåðëåðè-
íèí ìàìëåêåòòèê ôîíäóñóíóí æåðëåðèí áå-
ð¿¿í¿, áàøêàðóóíó, ìîíèòîðèíã æ¿ðã¿ç¿¿í¿, 
êîíòðîëäîîíó ðàéîíäóê àãðàðäûê ºí¿êò¿-
ð¿¿ áàøêàðìàëûãû àðêûëóó æ¿çºãº àøûðàò.

89. Ðàéîíäóê àãðàðäûê ºí¿êò¿ð¿¿ áàøêàð-
ìàëûêòàðû òºìºíê¿ëºðãº óêóêòóó:

- æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí àòêàðóó îð-
ãàíäàðûíàí Àéûë ÷àðáà æåðëåðèíèí ìàì-
ëåêåòòèê ôîíäóíóí æåðëåðèí ïàéäàëàíóóäà 
èæàðà àêûëàðûíàí òºëºìäºðä¿í ò¿ø¿¿ñ¿ 
òóóðàëóó îò÷åòòîðäó ñóðîîãî;

- Àéûë ÷àðáà æåðëåðèíèí ìàìëåêåòòèê 
ôîíäóíóí æåðëåðèí áåð¿¿ æîë-æîáîëîðó-
íóí æ¿ð¿ø¿íäºã¿ áóçóóëàð æºí¿íäº æåð êî-
ìèññèÿñûíûí òºðàãàñûíûí äàðåãèíå êàò æº-
íºò¿¿ ìåíåí ºçãº÷º ïèêèðèí áèëäèð¿¿ãº;

- Àéûë ÷àðáà æåðëåðèíèí ìàìëåêåòòèê 
ôîíäóíóí æåðëåðèí àéûë ÷àðáà ÷ºéðºñ¿í-
äºã¿ ûéãàðûì óêóêòóó ìàìëåêåòòèê îðãàí 
áåêèòêåí òàðòèïêå ûëàéûê àéûë ÷àðáà ïðî-
äóêöèÿñûí ºíä¿ð¿¿ æàíà ñàòóó ìàêñàòûí-
äà àéûë ÷àðáà êîîïåðàòèâäåðèíå, ¿ðºí÷¿-
ë¿ê æàíà àñûë òóêóì ÷àðáàëàðûíà áåð¿¿ãº;

- Êåëå÷åê ïëàíäû èøòåï ÷ûãóóãà æàíà 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìûéçàìäàðûíà 
êàðøû êåëáåãåí áàøêà àðàêåòòåðäè æàñîîãî 
êàòûøóóãà.

90. Ðàéîíäóê àãðàðäûê ºí¿êò¿ð¿¿ áàøêàð-
ìàëûêòàðû òºìºíê¿ëºðãº ìèëäåòò¿¿:

- êâàðòàë ñàéûí, îò÷åòòóê ìåçãèëäåí êè-
éèíêè àéäûí 10óíàí êå÷èêòèðáåñòåí, Àéûë 
÷àðáà æåðëåðèíèí ìàìëåêåòòèê ôîíäóíóí 
æåðëåðèí áàøêàðóó áîþí÷à îò÷åòòó àéûë 
÷àðáà ÷ºéðºñ¿íäºã¿ ûéãàðûì óêóêòóó ìàì-
ëåêåòòèê îðãàíäûí êàðîîñóíà êèðãèç¿¿ãº;

- óøóë Æîáîãî æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêà-
ñûíûí ìûéçàìäàðûíà ûëàéûê Àéûë ÷àðáà 
æåðëåðèíèí ìàìëåêåòòèê ôîíäóíóí æåðëå-
ðèíèí àÿíòûí êûñêàðòóóãà æîë áåðáºº áîþí-
÷à èø-÷àðàëàðäû æ¿ðã¿ç¿¿ãº.

91. Æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí àòêàðóó îð-
ãàíäàðû êâàðòàë ñàéûí ìèëäåòò¿¿ ò¿ðäº 
ðàéîíäóê àãðàðäûê ºí¿êò¿ð¿¿ áàøêàðìà-
ëûãûíà Àéûë ÷àðáà æåðëåðèíèí ìàìëåêåò-
òèê ôîíäóíóí æåðëåðèí áàøêàðóó æºí¿íäº 
îò÷åò áåðåò. Îò÷åòòóí ôîðìàñû àéûë ÷àð-
áà ÷ºéðºñ¿íäºã¿ ûéãàðûì óêóêòóó ìàìëå-
êåòòèê îðãàí òàðàáûíàí èøòåëèï ÷ûãàò æà-
íà áåêèòèëåò.

92. Æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí àòêàðóó îð-
ãàíäàðû Àéûë ÷àðáà æåðëåðèíèí ìàìëå-
êåòòèê ôîíäóíóí æåðëåðèí áàøêàðóó æº-
í¿íäº îò÷åòòó áåðáåãåí ó÷óðäà ðàéîíäóê 
àãðàðäûê ºí¿êò¿ð¿¿ áàøêàðìàëûêòàðû îò-
÷åòòó áåð¿¿í¿í áóçóëóøó òóóðàëóó òèåøå-
ë¿¿ àêò ò¿çºò.

Îò÷åòòó áåð¿¿í¿í áóçóëóøó æºí¿íäº àêò 
ò¿ç¿¿í¿í ôîðìàñû æàíà òàðòèáè àéûë ÷àð-
áà ÷ºéðºñ¿íäºã¿ ûéãàðûì óêóêòóó ìàìëå-
êåòòèê îðãàí òàðàáûíàí èøòåëèï ÷ûãàò æà-
íà áåêèòèëåò.

93. Ðàéîíäóê àãðàðäûê ºí¿êò¿ð¿¿ áàøêàð-
ìàëûêòàðû êûéìûëñûç ì¿ëêêº óêóêòàðäû 
êàòòîî ÷ºéðºñ¿íäºã¿ ûéãàðûì óêóêòóó ìàì-
ëåêåòòèê îðãàíäûí àéìàêòûê îðãàíäàðû æà-
íà æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó îðãàí-
äàðû ìåíåí áèðãåëèêòå êîìèññèÿëûê ò¿ðäº:

- Àéûë ÷àðáà æåðëåðèíèí ìàìëåêåòòèê 
ôîíäóíóí òàëàï áîëáîãîí æåðëåðèíèí ºë-
÷ºìäºð¿í àð áèð êîíòóð áîþí÷à ºç¿í÷º êîíê-
ðåòò¿¿ ò¿ðäº (àéûë ºêìºòòºð¿, ïîñåëêàëûê 
áàøêàðóóëàð, ðàéîí áîþí÷à) òàêòàéò æà-
íà àëàðäûí ºë÷ºìäºð¿í æàíà æåð ó÷àñòî-
ãó êàí÷à óáàêûò ïàéäàëàíûëáàãàíäûãûí 
êºðñºò¿¿ ìåíåí, ûðàñòîî÷ó äîêóìåíòòåð-
äè (àêòûëàðäû) ò¿ç¿¿ ìåíåí àëàðäûí òàëàï 
áîëáîãîíäóãóíóí ñåáåïòåðèí àíûêòàøàò;

- àëûíãàí ìààëûìàòòàðäûí íåãèçèíäå 
æåðãèëèêò¿¿ ðåñóðñòàðäû æàíà ðåñïóáëè-
êàëûê áþäæåòòèí êàðàæàòòàðûí ïàéäàëà-
íóóíó ýñêå àëóó ìåíåí êîíêðåòò¿¿ èø-÷à-
ðàëàðäû æ¿ðã¿ç¿¿ ¿÷¿í çàðûë áîëãîí êàðà-
æàòòàðäûí ºë÷ºì¿í àíûêòîî ìåíåí Àéûë 
÷àðáà æåðëåðèíèí ìàìëåêåòòèê ôîíäóíóí 
æåðëåðèí àéûë ÷àðáàëûê æ¿ã¿ðò¿¿ãº òàðòóó, 
ñóãàò òàðìàêòàðûí, ñêâàæèíàëàðäû, íàñîñ-
òóê ñòàíöèÿëàðäû êàëûáûíà êåëòèð¿¿ æàíà 
æîãîðêó íàòûéæàëóóëóêòà ïàéäàëàíóó, æåð-
ëåðäè ïàéäàëàíóóãà òîñêîîë áîëãîí ñåáåï-
òåðäè æîþó áîþí÷à êîìïëåêñò¿¿ èø-÷àðà-
ëàðäûí ïëàíûí èøòåï ÷ûãàò.

94. Æåêå æàíà þðèäèêàëûê æàêòàðäûí 
òîîðóêòàðäû ºòêºð¿¿, ò¿ç ñ¿éëºø¿¿ëºð æîëó 
ìåíåí æåðëåðäè áåð¿¿ áîþí÷à äàòòàíóóëà-
ðû ðàéîíäóê àãðàðäûê ºí¿êò¿ð¿¿ áàøêàðìà-
ëûãû òàðàáûíàí êàðàëàò, àëàð äàòòàíóóíó 
êàðîî æàíà ºç¿í¿í êîìïåòåíöèÿñûíûí ÷å-
ãèíäå æå ñîòòóê òàðòèïòå ÷å÷èì êàáûë àëóó 
¿÷¿í àéûëäûê, ïîñåëîêòóê êå¢åøòåí çàðûë 
áîëãîí áàðäûê äîêóìåíòòåðäèí êº÷¿ðìºëº-
ð¿í òàëàï êûëóóãà óêóêòóó.".

5. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîë-
äîî Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè-
íèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí

Ïðåçèäåíòòèí æàíà Ìèíèñòðëåð Êàáèíå-
òèíèí ÷å÷èìäåðèí àòêàðóóíó êîíòðîëäîî 
áàøêàðìàëûãûíà æ¿êòºëñ¿í.

6. Áóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿í-
äºí òàðòûï îí áåø ê¿í ºòêºíäºí êèéèí ê¿-
÷¿íº êèðåò.

Òºðàãà À.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê øààðû, 2021-æûëäûí 
17-äåêàáðû, ¹309

Òºðàãà À.

Òºðàãà À.
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КАЗЫНАЛЫК МИЛДЕТТЕНМЕЛЕРДИ 
ЧЫГАРУУ ЖОЛУ МЕНЕН МАМЛЕКЕТТИК 

ОРГАНДАРДЫН КРЕДИТТИК КАРЫЗДАРЫН 
ТЄЛЄЄ МЕХАНИЗМИН БЕКИТЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТОКТОМУ
Òîâàðëàðäû æåòêèð¿¿÷¿ëºð, æóìóøòàðäû àòêàðóó÷óëàð æàíà 

êûçìàòòàðäû êºðñºò¿¿÷¿ëºð àëäûíäàãû Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû-
íûí ìàìëåêåòòèê îðãàíäàðûíûí êðåäèòòèê êàðûçäàðûí òºëºº-
í¿ êàìñûç êûëóó ìàêñàòûíäà, "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìè-
íèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñ-
òèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13, 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

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

íàëûê ìèëäåòòåíìåëåðèí ÷ûãàðóóíóí æàíà òºëººí¿í òàðòèáè 
æºí¿íäº æîáî 1-òèðêåìåãå ûëàéûê;

2) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ôèíàíñû ìèíèñòðëèãèíèí êàçû-
íàëûê ìèëäåòòåíìåëåðèí êàòòîîíóí æàíà ýñåïêå àëóóíóí ìàì-
ëåêåòòèê êèòåáè æºí¿íäº æîáî 2-òèðêåìåãå ûëàéûê;

3) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ôèíàíñû ìèíèñòðëèãèíèí êàçû-
íàëûê ìèëäåòòåíìåëåðèí ÷ûãàðóó æîëó ìåíåí ìàìëåêåòòèê îð-
ãàíäàðäûí êðåäèòòèê êàðûçäàðûí òºëºº òàðòèáè æºí¿íäº æî-
áî 3-òèðêåìåãå ûëàéûê.

2. Ìàìëåêåòòèê îðãàíäàðäûí æåòåê÷èëåðè êðåäèòòèê êàðûç-
äàðû æºí¿íäº ìààëûìàòòàðäû áåð¿¿äº ìààëûìàòòàðäûí àíûê-
òûãû ¿÷¿í æåêå æîîïêåð÷èëèê òàðòà òóðãàíäûãû áåëãèëåíñèí.

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

Òºðàãà À.ÆÀÏÀÐÎÂ
Áèøêåê øààðû, 2021-æûëäûí 10-äåêàáðû, ¹304

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЄКМЄТЇНЇН 2014-ЖЫЛДЫН 3-ИЮНУНДАГЫ 
№303 «МАМЛЕКЕТТИК ОРГАНДАР, АЛАРДЫН ТЇЗЇМДЇК БЄЛЇНЇШТЄРЇ ЖАНА 

ВЕДОМСТВОЛУК МЕКЕМЕЛЕРИ ТАРАБЫНАН ЖЕКЕ ЖАНА ЮРИДИКАЛЫК ЖАКТАРГА 
БЕРИЛЇЇЧЇ МАМЛЕКЕТТИК КЫЗМАТ КЄРСЄТЇЇЛЄРДЇН СТАНДАРТТАРЫН 
БЕКИТЇЇ ЖЄНЇНДЄ» ТОКТОМУНА ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ КИРГИЗЇЇ ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН
ТОКТОМУ

16 æàøêà ÷åéèíêè áàëäàðû áàð ìóêòàæ æàðàíäàðãà (¿é-á¿ëºëºðãº) «¿é-á¿ëºãº êºìºê» àð àé-
ëûê æºëºêïóë àëãàí àç êàìñûç áîëãîí ¿é-á¿ëºëºðãº äàðåêò¿¿ ñîöèàëäûê êîëäîî êºðñºò¿¿, Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 2021-æûëäûí 6-äåêàáðûíäàãû ¹546 «Àç êàìñûç áîëãîí 
æàðàíäàðäû (¿é-á¿ëºëºðä¿) ýëåêòð ýíåðãèÿñû ¿÷¿í àêû òºëººí¿í ºë÷ºì¿í òºìºíäºò¿¿ ò¿ð¿íäº 
êîëäîî ÷àðàëàðû æºí¿íäº» Æàðëûãûí èøêå àøûðóó ìàêñàòûíäà, «Ýëåêòð ýíåðãåòèêàñû æº-
í¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 22-ñòàòüÿñûíà, «Ýíåðãåòèêà æºí¿íäº» Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 6-ñòàòüÿñûíà ûëàéûê, «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòð-
ëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13,17-áåðå-
íåëåðèí æåòåê÷èëèêêå àëûï, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí 2021-æûëäûí 30-ñåíòÿáðûíäàãû 
¹192 «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 2021-2025-æûëäàðãà êàðàòà ýëåêòð ýíåðãèÿñûíà îðòî ìºº-
íºòò¿¿ òàðèôòèê ñàÿñàòûí áåêèò¿¿ æºí¿íäº» òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:

æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 2021-2025-æûëäàðãà 
êàðàòà ýëåêòð ýíåðãèÿñûíà îðòî ìººíºòò¿¿ òàðèôòèê ñàÿñàòûíäà:

- 3-ãëàâàñû òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû ¿÷¿í÷¿ àáçàö ìåíåí òîëóêòàëñûí:
«16 æàøêà ÷åéèíêè áàëäàðû áàð ìóêòàæ æàðàíäàðãà (¿é-á¿ëºëºðãº) «¿é-á¿ëºãº êºìºê» àð 

àéëûê æºëºêïóë àëãàí àç êàìñûç áîëãîí ¿é-á¿ëºëºðãº äàðåêò¿¿ ñîöèàëäûê êîëäîî êºðñºò¿¿ 
ìàêñàòûíäà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýìãåê, ñîöèàëäûê êàìñûçäîî æàíà ìèãðàöèÿ ìèíèñòð-
ëèãè òàðàáûíàí áåðèëãåí òèçìåãå ûëàéûê àéûíà 700 êÂò.ñààòêà ÷åéèíêè ºë÷ºìäº êåðåêòººäº 
ýëåêòð ýíåðãèÿñûíà ºç¿í÷º òàðèôòåð áåëãèëåíåò.»;

- îí ¿÷¿í÷¿ àáçàöûíäàãû «, áþäæåòòèê (ðåñïóáëèêàëûê/æåðãèëèêò¿¿ áþäæåòòåí êàðæûëà-
íóó÷ó áàðäûê ìàìëåêåòòèê æàíà ìóíèöèïàëäûê ìåêåìåëåð)» äåãåí ñºçäºð àëûï ñàëûíñûí;

- òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû îí òºðò¿í÷¿ àáçàö ìåíåí òîëóêòàëñûí:
«Áþäæåòòèê (ðåñïóáëèêàëûê/æåðãèëèêò¿¿ áþäæåòòåí êàðæûëàíóó÷ó áàðäûê ìàìëåêåòòèê æà-

íà ìóíèöèïàëäûê ìåêåìåëåð) êåðåêòºº÷¿ëºð ¿÷¿í êåðåêòåëãåí ýëåêòð ýíåðãèÿñûíà òºëºì 1 êÂò 
ñààò ¿÷¿í 340 òûéûí ºë÷ºì¿íäºã¿ òàðèô áîþí÷à (ñàëûêòàðäû ýñåïêå àëáàñòàí) æ¿ðã¿ç¿ëºò.»;

- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 2021-2025-æûëäàðãà êàðàòà ýëåêòð ýíåðãèÿñûíà îðòî ìººíºò-
ò¿¿ òàðèôòèê ñàÿñàòûíûí 1-òèðêåìåñèíäå:

- 1-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû 1.4 æàíà 1.5-ïóíêò÷àëàð ìåíåí òîëóêòàëñûí:
“

1.4 16 æàøêà 
÷åéèíêè 
áàëäàðû 
áàð ìóêòàæ 
æàðàíäàðãà 
(¿é-á¿ëºëºðãº) 
«¿é-á¿ëºãº 
êºìºê» 
àð àéëûê 
æºëºêïóë 
àëãàí àç 
êàìñûç 
áîëãîí 
¿é-á¿ëºëºð 
àéûíà 700 
êÂò.ñààòêà 
÷åéèí 
êåðåêòººäº

òûéûí/ 
êÂò.
ñààò 

50,0 òàðèô + 
èíôëÿöèÿ 

òàðèô + 
èíôëÿöèÿ 

òàðèô + 
èíôëÿöèÿ 

òàðèô + 
èíôëÿöèÿ 

ªñ¿ø % - èíôëÿöèÿíûí 
äå¢ãýýëèíå 

æàðàøà

èíôëÿöèÿíûí 
äå¢ãýýëèíå 

æàðàøà

èíôëÿöèÿíûí 
äå¢ãýýëèíå 

æàðàøà

èíôëÿöèÿíûí
äå¢ãýýëèíå 

æàðàøà

1.5 16 æàøêà 
÷åéèíêè 
áàëäàðû 
áàð ìóêòàæ 
æàðàíäàðãà 
(¿é-á¿ëºëºðãº) 
«¿é-á¿ëºãº 
êºìºê» 
àð àéëûê 
æºëºêïóë 
àëãàí àç 
êàìñûç 
áîëãîí 
¿é-á¿ëºëºð 
àéûíà 700 
êÂò.ñààòòàí 
àøûê 
êåðåêòººäº

òûéûí/ 
êÂò.
ñààò

216,0 òàðèô + 
èíôëÿöèÿ 

òàðèô + 
èíôëÿöèÿ 

òàðèô + 
èíôëÿöèÿ 

òàðèô + 
èíôëÿöèÿ 

ªñ¿ø % - èíôëÿöèÿíûí 
äå¢ãýýëèíå 

æàðàøà

èíôëÿöèÿíûí 
äå¢ãýýëèíå 

æàðàøà

èíôëÿöèÿíûí 
äå¢ãýýëèíå 

æàðàøà

èíôëÿöèÿíûí 
äå¢ãýýëèíå 

æàðàøà
";

- 6-ïóíêòóíäàãû “252,0” äåãåí öèôðàëàð “340,0” äåãåí öèôðàëàð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;
- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 2021-2025-æûëäàðãà êàðàòà ýëåêòð ýíåðãèÿñûíà îðòî ìººíºò-

ò¿¿ òàðèôòèê ñàÿñàòûíûí 3-òèðêåìåñèíäå:
2-ãëàâàñû òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû 51-ïóíêò ìåíåí òîëóêòàëñûí:
«51. Ýëåêòð ìåíåí êàìñûçäîî÷ó óþì «Êàëê», 16 æàøêà ÷åéèíêè áàëäàðû áàð ìóêòàæ æàðàí-

äàðãà (¿é-á¿ëºëºðãº) «¿é-á¿ëºãº êºìºê» àð àéëûê æºëºêïóë àëãàí àç êàìñûç áîëãîí ¿é-á¿ëºëºð 
êåðåêòºº÷¿ëºð òàðèôòèê òîáóí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýìãåê, ñîöèàëäûê êàìñûçäîî æàíà 
ìèãðàöèÿ ìèíèñòðëèãè òàðàáûíàí áåðèëãåí òèçìåíèí íåãèçèíäå áåëãèëåéò. Ýãåðäå êåðåêòºº-
÷¿í¿í ýíåðãèÿ ìåíåí êàìñûçäîî÷ó óþì ìåíåí êåëèøèìè æîê áîëñî, àòàëãàí òàðèôòèê òîï æî-
ãîðóäà êºðñºò¿ëãºí àäàìäàð áåðãåí àáîíåíòòèí ýí÷èë¿¿ ýñåáèíèí íåãèçèíäå äà áåëãèëåíåò.»;

6-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû 31-33-ïóíêò÷àëàð ìåíåí òîëóêòàëñûí:
«Ç1) «Êàëê», 16 æàøêà ÷åéèíêè áàëäàðû áàð ìóêòàæ æàðàíäàðãà (¿é-á¿ëºëºðãº) «¿é-á¿ëºãº 

êºìºê» àð àéëûê æºëºêïóë àëãàí àç êàìñûç áîëãîí ¿é-á¿ëºëºð (àíûí è÷èíäå áèéèê òîîëóó æà-
íà æåò¿¿ãº êûéûí áîëãîí àëûñêû çîíàëàðäà æàøàãàí êàëêòû êîøêîíäî) êåðåêòºº÷¿ëºð òîáó 
¿÷¿í òàðèô ýëåêòð ýíåðãèÿñûí àéûíà 700 êÂò.ñààòêà ÷åéèí êåðåêòººäº ÎÌÒÑòèí 1-òèðêåìå-
ñèíèí 1.4-ïóíêòóíäà êºðñºò¿ëãºí ºë÷ºìäº êîëäîíóëàò;

32) «Êàëê», 16 æàøêà ÷åéèíêè áàëäàðû áàð ìóêòàæ æàðàíäàðãà (¿é-á¿ëºëºðãº) «¿é-á¿ëºãº 
êºìºê» àð àéëûê æºëºêïóë àëãàí àç êàìñûç áîëãîí ¿é-á¿ëºëºð ýëåêòð ýíåðãèÿñûí àéûíà 700 
êÂò.ñààòòàí àøûê êåðåêòººäº ÎÌÒÑòèí 1-òèðêåìåñèíèí 1.5-ïóíêòóíäà êºðñºò¿ëãºí ºë÷ºì-
äº êîëäîíóëàò;

33) «Êàëê», 16 æàøêà ÷åéèíêè áàëäàðû áàð ìóêòàæ æàðàíäàðãà (¿é-á¿ëºëºðãº) «¿é-á¿ëº-
ãº êºìºê» àð àéëûê æºëºêïóë àëãàí, áèéèê òîîëóó æàíà àëûñêû ðàéîíäîðäî æàøàãàí àç êàì-
ñûç áîëãîí ¿é-á¿ëºëºð ýëåêòð ýíåðãèÿñûí àéûíà 700 êÂò.ñààòòàí àøûê êåðåêòººäº ÎÌÒÑòèí 
1-òèðêåìåñèíèí 1.3-ïóíêòóíäà êºðñºò¿ëãºí ºë÷ºìäº êîëäîíóëàò.»;

13-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû ýêèí÷è àáçàö ìåíåí òîëóêòàëñûí:
«Îøîë ýëå ó÷óðäà òóðàê æàéäû èæàðàãà àëãàíäàð æå óáàêòûëóó æàøàï æàòêàíäàð ýëåêòð 

ìåíåí êàìñûçäîî÷ó óþì ìåíåí êåëèøèìè (êîíòðàêò) æîê, 16 æàøêà ÷åéèíêè áàëäàðû áàð ìóê-
òàæ æàðàíäàðãà (¿é-á¿ëºëºðãº) «¿é-á¿ëºãº êºìºê» àð àéëûê æºëºêïóë àëãàí ìóêòàæ æàðàíäàð 
(¿é-á¿ëºëºð) áîëóï ñàíàëñà ÎÌÒÑòèí 1-òèðêåìåñèíèí 1.4-ïóíêòóíäà êºðñºò¿ëãºí òàðèô êîë-
äîíóëàò. Îøîíäîé ýëå ºç¿í÷º êåëèøèì ò¿ç¿¿ òàëàï êûëûíáàéò.»;

òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû 141-ïóíêò ìåíåí òîëóêòàëñûí:
«141. «Êàëê», 16 æàøêà ÷åéèíêè áàëäàðû áàð ìóêòàæ æàðàíäàðãà (¿é-á¿ëºëºðãº) «¿é-á¿ëº-

ãº êºìºê» àð àéëûê æºëºêïóë àëãàí àç êàìñûç áîëãîí ¿é-á¿ëºëºð êåðåêòºº÷¿ëºð òîáó ¿÷¿í òà-
ðèô áóë àäàìäàðäûí æàøàãàí/æ¿ðãºí æåðè áîþí÷à òèåøåë¿¿ òèçìåëåðäè áåðãåí àéäàí êè-
éèíêè àéäûí áèðèíåí òàðòûï êîëäîíóëàò æàíà òºëºìäºð òîêòîòóëãàí àéäàí êèéèíêè àéäûí 
áèðèíåí òàðòûï òîêòîòóëàò.

Æàøàãàí/æ¿ðãºí æåð ºçãºðãºí ó÷óðäà òàðèôòè êîëäîíóó ìººíºò¿:
1) àêûðêû æàøàãàí æåðè áîþí÷à - ìûíäàé ºçãºð¿¿ëºð áîëãîí àéäàí êèéèíêè àéäûí áèðè-

íåí òàðòûï òîêòîòóëàò;
2) æà¢û æàøàãàí æåðè áîþí÷à - àáîíåíò æàøàï áàøòàãàí àéäàí êèéèíêè àéäûí áèðèíåí 

áàøòàëàò;
«Êàëê», 16 æàøêà ÷åéèíêè áàëäàðû áàð ìóêòàæ æàðàíäàðãà (¿é-á¿ëºëºðãº) «¿é-á¿ëºãº êº-

ìºê» àð àéëûê æºëºêïóë àëãàí àç êàìñûç áîëãîí ¿é-á¿ëºëºð êåðåêòºº÷¿ëºð òîáó ¿÷¿í òàðèô 
èø æ¿ç¿íäº æàøàãàí/æ¿ðãºí æåðè áîþí÷à êîëäîíóëàò æàíà ýêè æå àíäàí êºï äàðåêòåðãå êà-
ðàòà êîëäîíóëáàéò.

Ýëåêòð ìåíåí êàìñûçäîî÷ó óþì ìåíåí ò¿ç êåëèøèìè æîê êåðåêòºº÷¿ëºð, 16 æàøêà ÷åéèíêè 
áàëäàðû áàð ìóêòàæ æàðàíäàðãà (¿é-á¿ëºëºðãº) «¿é-á¿ëºãº êºìºê» àð àéëûê æºëºêïóë àëãàí 
àç êàìñûç áîëãîí ¿é-á¿ëºëºð ýëåêòð ìåíåí êàìñûçäîî÷ó óþìãà àáîíåíòòèí æàøàãàí/æ¿ðãºí 
æåðè áîþí÷à ýí÷èë¿¿ ýñåáèí áåðåò.»;

19-ïóíêòóíóí áèðèí÷è àáçàöû òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû ýêèí÷è ñ¿éëºì ìåíåí òîëóêòàëñûí:
«Îøîë ýëå ó÷óðäà áèð æå áèð íå÷å êåðåêòºº÷¿ êàòàðû 16 æàøêà ÷åéèíêè áàëäàðû áàð ìóê-

òàæ æàðàíäàðãà (¿é-á¿ëºëºðãº) «¿é-á¿ëºãº êºìºê» àð àéëûê æºëºêïóë àëãàí àç êàìñûç áîëãîí 
¿é-á¿ëº áîëñî, ìûíäàé êåðåêòºº÷¿í¿ èäåíòèôèêàöèÿëîî ýí÷èë¿¿ ýñåáèíèí æàíà Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Ýìãåê, ñîöèàëäûê êàìñûçäîî æàíà ìèãðàöèÿ ìèíèñòðëèãè òàðàáûíàí áåðèëãåí 
òèçìåíèí íåãèçèíäå æ¿ðã¿ç¿ëºò.».

2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýìãåê, ñîöèàëäûê êàìñûçäîî æàíà ìèãðàöèÿ ìèíèñòðëèãè àð 
àéëûê íåãèçäå:

1) 16 æàøêà ÷åéèíêè áàëäàðû áàð ìóêòàæ æàðàíäàðãà (¿é-á¿ëºëºðãº) «¿é-á¿ëºãº êºìºê» àð 
àéëûê æºëºêïóë àëãàí àç êàìñûç áîëãîí ¿é-á¿ëºëºðä¿í òèçìåñèí æàíà ìààëûìàòòàðûí æà-
¢ûëàï òóðñóí;

2) àéäûí 25èíå ÷åéèí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí îáëóñòàðû æàíà ðàéîíäîðó áîþí÷à èø æ¿-
ç¿íäº æàøàãàí/æ¿ðãºí äàðåãèí êºðñºò¿¿ ìåíåí 16 æàøêà ÷åéèíêè áàëäàðû áàð ìóêòàæ æàðàí-
äàðãà (¿é-á¿ëºëºðãº) «¿é-á¿ëºãº êºìºê» àð àéëûê æºëºêïóë àëãàí àç êàìñûç áîëãîí ¿é-á¿ëº-
ëºðä¿í òèçìåëåðèí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýíåðãåòèêà ìèíèñòðëèãèíå áåðñèí;

3) óøóë òîêòîìäîí êåëèï ÷ûãóó÷ó áàøêà ÷àðàëàðäû êºðñ¿í.
3. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýíåðãåòèêà ìèíèñòðëèãè:
1) 2022-æûëäûí 1-ÿíâàðûíàí òàðòûï æîãîðóäà àòàëãàí êåðåêòºº÷¿ëºð òîïòîðó ¿÷¿í ýëåêòð 

ýíåðãèÿñûíà òàðèôòåðäè áåëãèëåíãåí òàðòèïòå áåêèòñèí;
2) àé ñàéûí, àéäûí 30óíà ÷åéèí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí îáëóñòàðû æàíà ðàéîíäîðó áîþí-

÷à èø æ¿ç¿íäº æàøàãàí/æ¿ðãºí äàðåãèí êºðñºò¿¿ ìåíåí 16 æàøêà ÷åéèíêè áàëäàðû áàð ìóê-
òàæ æàðàíäàðãà (¿é-á¿ëºëºðãº) «¿é-á¿ëºãº êºìºê» àð àéëûê æºëºêïóë àëãàí àç êàìñûç áîëãîí 
¿é-á¿ëºëºðä¿í òèçìåëåðèí áºë¿øò¿ð¿¿÷¿ êîìïàíèÿëàðãà æèáåðèï òóðñóí;

3) óøóë òîêòîìäîí êåëèï ÷ûãóó÷ó áàøêà ÷àðàëàðäû êºðñ¿í.
4. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ôèíàíñû ìèíèñòðëèãè «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 2022-æûëãà 

ðåñïóáëèêàëûê áþäæåòè æàíà 2023-2024-æûëäàðãà áîëæîëó æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêà-
ñûíûí Ìûéçàìûíûí äîëáîîðóí äàÿðäîîäî áþäæåòòèê êåðåêòºº÷¿ëºð (ðåñïóáëèêàëûê/æåðãè-
ëèêò¿¿ áþäæåòòåí êàðæûëàíóó÷ó ìàìëåêåòòèê æàíà ìóíèöèïàëäûê ìåêåìåëåð) ¿÷¿í ýëåêòð 
ýíåðãèÿñûíà òàðèôòåðäè æîãîðóëàòóó ìåíåí áàéëàíûøêàí ÷ûãàøàëàðäûí ñóììàñûí êàðàñûí.

5. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àä-
ìèíèñòðàöèÿñûíûí Ïðåçèäåíòòèí æàíà Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí ÷å÷èìäåðèí àòêàðóóíó êîíò-
ðîëäîî áàøêàðìàëûãûíà æ¿êòºëñ¿í.

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

Òºðàãà À.ÆÀÏÀÐÎÂ 
Áèøêåê øààðû, 2021-æûëäûí 23-äåêàáðû, ¹328

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН 2021-ЖЫЛДЫН 30-СЕНТЯБРЫНДАГЫ №192 
«КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 2021-2025-ЖЫЛДАРГА КАРАТА ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯСЫНА ОРТО МЄЄНЄТТЇЇ 

ТАРИФТИК САЯСАТЫН БЕКИТЇЇ ЖЄНЇНДЄ» ТОКТОМУНА ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ КИРГИЗЇЇ ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН
ТОКТОМУ

Æàðàíäàðãà æàíà þðèäèêàëûê æàêòàðãà êºðñºò¿ë¿¿÷¿ 
ìàìëåêåòòèê êûçìàòòàðäûí ñàïàòûí æàíà æåòêèëèêò¿¿ë¿-
ã¿í æîãîðóëàòóó áîþí÷à ìèëäåòòåðäè èøêå àøûðóó ìàêñà-
òûíäà, «Ìàìëåêåòòèê æàíà ìóíèöèïàëäûê êûçìàò êºðñº-
ò¿¿ëºð æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíà, 
«Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿í-
äº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìû-
íûí 13, 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû-
íûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2014-æûëäûí 
3-èþíóíäàãû ¹303 «Ìàìëåêåòòèê îðãàíäàð, àëàðäûí ò¿-
ç¿ìä¿ê áºë¿í¿øòºð¿ æàíà âåäîìñòâîëóê ìåêåìåëåðè òà-
ðàáûíàí æåêå æàíà þðèäèêàëûê æàêòàðãà áåðèë¿¿÷¿ ìàì-
ëåêåòòèê êûçìàò êºðñºò¿¿ëºðä¿í ñòàíäàðòòàðûí áåêèò¿¿ 
æºí¿íäº» òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:

æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Ìàìëåêåòòèê 
îðãàíäàð, àëàðäûí ò¿ç¿ìä¿ê áºë¿í¿øòºð¿ æàíà âåäîìñòâîëóê 
ìåêåìåëåðè òàðàáûíàí æåêå æàíà þðèäèêàëûê æàêòàðãà áåðè-
ë¿¿÷¿ ìàìëåêåòòèê êûçìàò êºðñºò¿¿ëºðä¿í ñòàíäàðòòàðûíäà:

1) «Êàòòîî, ìààëûìäàìà, ê¿áºë¿ê æàíà áàøêà äîêóìåíò-
òåðäè, îøîíäîé ýëå àëàðäûí êº÷¿ðìºëºð¿í æàíà æóï íóñ-
êàëàðûí áåð¿¿ òàðìàãûíäà» III áºë¿ì¿íäº:

19-ãëàâàñû (Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ÷åò ºëêºäºã¿ ìå-
êåìåëåðèíåí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí æàëïû æàðàíäûê 
ïàñïîðòóí àëóó (2006-æûëäàãû ¿ëã¿ñ¿) óøóë òîêòîìäóí 
1-òèðêåìåñèíå ûëàéûê ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí;

- 22-ãëàâàñû (Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí æàðàíäàðû ¿÷¿í 
ìåêåíèíå êàéòûï êåë¿¿ãº ê¿áºë¿ê áåð¿¿) óøóë òîêòîìäóí 
2-òèðêåìåñèíå ûëàéûê ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí;

- 27-ãëàâàñû (Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ÷åãèíåí òûøêà-
ðû æàðàíäûê àáàëäûí àêòûëàðûí æàçóóíó êàòòîî: íèêå-
ãå òóðóóíó êàòòîî æàíà íèêåãå òóðãàíäûãû òóóðàëóó ê¿áº-
ë¿êò¿ áåð¿¿; ñîòòîí òûøêàðêû òàðòèïòå àæûðàøóó æàíà 
àæûðàøêàíäûãû òóóðàëóó ê¿áºë¿ê áåð¿¿ (òàðàïòàðäûí 
àð áèðèíå); ôàìèëèÿñûí, àòûí, àòàñûíûí àòûí ºçãºðò-
êºíä¿ã¿ òóóðàëóó ìàòåðèàëäû êàòòîî æàíà òàðèçäºº; 
òóóëãàíäûãûí êàòòîî æàíà òóóëãàíäûãû òóóðàëóó ê¿áº-
ë¿êò¿ áåð¿¿) óøóë òîêòîìäóí 3-òèðêåìåñèíå ûëàéûê ðå-
äàêöèÿäà áàÿíäàëñûí;

- óøóë òîêòîìäóí 4-òèðêåìåñèíå ûëàéûê ðåäàêöèÿäà 
36-ãëàâà ìåíåí òîëóêòàëñûí;

- óøóë òîêòîìäóí 5-òèðêåìåñèíå ûëàéûê ðåäàêöèÿäà 
48-ãëàâà ìåíåí òîëóêòàëñûí;

2) «Ìààëûìàò áåð¿¿ òàðìàãûíäà» V áºë¿ì¿íäº:
-16-ãëàâàñû (5 áåòêå ÷åéèíêè êºëºìäºã¿ äîêóìåíòòåðäè 

ñóðàòûï àëäûðóó) óøóë òîêòîìäóí 6-òèðêåìåñèíå ûëàéûê 
ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí.

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

Òºðàãà À.ÆÀÏÀÐÎÂ 
Áèøêåê øààðû, 2021-æûëäûí 23-äåêàáðû, ¹327

Òºðàãà À.
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Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити

Коопсуз шаар – коопсуз мамлекет

Ички иштер министри Улан НИЯЗБЕКОВ: 

- Улан Омоканович, “ИИМ-
де жаўылануу, єзгєрїї, ре-
форма багытында кандай  иш-
чаралар болгонун кыскача ай-
тып берсеўиз? 

- Ырасында, ИИМдин туту-
мун реформалоо боюнча кєп иш 
аткарылды, бирок алдыда дагы 
да маанилїї иштер турат. Учур-
да, укук коргоо тутумунун чєй-
рєсїндє чечкиндїї єзгєрїїлєр-
дї жїргїзїїнї колго алып жата-
быз. Атап айтсак, ИИМдин аппа-
ратынын штаттык санын жана тї-
зїмїн оптималдаштыруунун ал-
кагында 300дєн кєп бирдик кыс-
картылды жана анын 36 бирдиги 
жетекчилик курам. “Бирдиктїї 
терезе” мамлекеттик кызмат кєр-
сєтїї борборлору жарандардын 
ички иштер органдарынан так-
тамаларды алуусу їчїн алыскы 
айылдарда жашаган элдин шаар-
га келип, узун кезекке туруп, уба-
ра болбоосу їчїн ар бир облуста 
жана райондордо ачылууда. Ушу 
тапта “Бирдиктїї терезе” респуб-
лика боюнча 31 жерде жарандар-
ды тейлєєдє. Алардын алтоо бы-
йыл ишке берилди.

Коомчулук менен жеринде иш 
алып барууну кїчєтїї максатын-
да учурда республика боюнча 532 
«Коомдук алдын алуу» борборло-
ру жергиликтїї бийлик органда-
ры, аксакалдар соту, аялдар кеўе-
ши жана жаштар тобу менен коом-
дук тартипти сактоо багытында єз 
ишмердїїлїктєрїн жїргїзїп ке-
лїїдє. Быйыл кошумча коомдук 
тїзїлїштєр менен єз ара аракет-
тенїї иштерин кїчєтїї максатын-
да Чїй облусунун Байтик айылы-
на, Баткен облусунун Максат айы-
лына жана Ош облусунун Куршаб 
айылына “Коомдук алдын алуу 
борборлору” ачылып, ишке кир-
гизилди. 

- Айтмакчы, аймактарда 
калктын арыз-муўун жерин-
де угуп, тиешелїї тейлєєлєр-
дї жїргїзє турган “Милиция-
нын кєчмє кабылдамасы” тї-
зїлгєн эле.... 

- Ырас, «Кыргыз Республика-
сынын ички иштер органдарын 
реформалоо» программасынын 
алкагында «Коомдук коопсуздук 
демилгеси» долбоору ишке кирги-
зилип, аталган долбоордун неги-
зинде ички иштер органдары, рес-
публиканын алыскы аймактарын-
дагы жарандардын кєйгєйїн жа-
на арыз даттанууларын жеринде 
єз алдынча башкаруу органдары 
менен биргеликте кабыл алуу жа-
на юридикалык жардам кєрсєтїї 
максатында “Милициянын кєчмє 
кабылдамалары” тїзїлгєн.

Азыркы учурда республикабыз-
дын бардык аймактарында жаран-
дарды жеринде кабыл алып, ма-
селесин чечїїгє бардык шарты 
тїзїлгєн 50 даана “Милициянын 
кєчмє кабылдамасы” аталышында 
автоунаа менен жїрїїчї пункттар 
ишке киргизилди. Бїгїнкї кїндє 
республика боюнча милициянын 
кєчмє кабылдамалары  жалпы 
5722 ирет эл арасына барып, иш 
алып барган жана 23144 атуул ка-
был алынып, 5678 арыз жана кай-
рылуулар боюнча мыйзам чегин-
де чечимдер кабыл алынды. Анын 
600дєн ашыгы коопсуздук, кал-
гандары социалдык маселе бол-
гондуктан башка мамлекеттик ор-
гандарга берилип, ыкчам чечїї 
їчїн кємєктєштї.

Милициянын кєчмє кабылда-
малары элдин милицияга болгон 

ишенимин жогорулатуучу фактор-
лордун бири болуп калды. Мын-
дай кєчмє кабылдамалардын са-
нын кєбєйтїї учурдун талабы 
деп эсептейбиз. Азыркы убакта 
республиканын дагы 13 району-
на  милициянын кєчмє кабыл-
дамасын ачуу алдында турабыз. 
2022-жылдын I кварталында єл-
кєбїздїн милициянын кєчмє ка-
былдамалары жетпей калган ай-
мактарына, ЕККУ тарабынан да-
гы кошумча 5 автоунаа бєлїп бе-
рїї тууралуу ар тараптуу сїйлє-
шїїлєр жїргїзїлїїдє.

- Мезгилден артта калбоо 
їчїн ИИМ тутумун санарип-
тештирїї кандай болууда?

- Коомдук коопсуздукту кам-
сыздоо, кылмыштуулукка кар-
шы кїрєшїї, анын ичинде элдин 
социалдык турмуш-тиричилигине 
терс таасирин тийгизген уурулук, 
мал уурулук, тоноочулук, ал-
дамчылык, каракчылык сыяктуу 
кылмыштарга бєгєт коюп, коомго 
жат кєрїнгєн ар тїрдїї окуялар-
дын алдын алуу їчїн ички иштер 
органдарынын санариптештирїї 
багытында ишмердигин чыўдоо 
боюнча республиканын аймагын-
да жалпы 230 видео-камера (100 
коомдук жайларга, 130 мал базар-
ларга) орнотулуп, ишке киргизил-
ди. ИИМдин маалыматтык техно-
логиялар башкы башкармалыгы 
жана ИИМдин командалык бор-
бору кылмыштарды толугу менен 
байкоого алып, ыкчам кырдаал-
дарда чечим кабыл алып, їзгїл-
тїксїз видеокєзємєлгє  алууда.

Албетте, бул аракеттер жак-
шы, бирок жетиштїї эмес. За-
манбап ыргактагы санариптеш-
тирїїгє толук єтїї їчїн бизде 
бир топ муктаждыктар бар. Маа-
лыматтарды сактоо тутумун кам-
сыздоо,  нєємєт бєлїмдєрїнє ви-
део агымдарды иштеп чыгуу, тал-
доо жана онлайн сїрєттєрдї бе-
рїї їчїн интеллектуалдык ви-
део каттоолор, адам жїздєрїн 

идентификациялоо, таануу жана 
талдоо, салыштыруу, тартып ка-
луу жана жїздєрдїн сїрєтїн из-
дєє боюнча маалыматтарды иш-
теп чыгуу їчїн камералар, транс-
порт каражаттарынын мамлекет-
тик номурларын таануу жана тї-
рї, тїсї, маркасы, мамлекеттик 
номуру боюнча издєє їчїн сырт-
кы камералар, диапазону 360 гра-
дуска бурулган, 3D башкаруу мїм-
кїнчїлїгїн позициялоо менен ай-
ланган камералар керек. Мындан 
сырткары, маалыматтарды сак-
тоо жана иштеп чыгуу,  сервердик 
жана тармактык жабдууларды са-
тып алуу, эл аралык стандарттар-
га жооп берген сервердик бєлмєнї 
жабдуу,  маалыматтарды сактоо, 
тармактык жабдуулар, їзгїлтїк-
сїз электр менен камсыздоо бу-
лагы єўдїї бир топ талаптарды 
чечїїбїз керек. Бул жакынкы ке-
лечектин иши. 

- Кїн санап заман агымы єз-
гєрїп, мезгил ыргактары жа-
ўыланууда. ИИМ тармагы да 
жаўыланып жатабы? 

- Ооба, заман єзгєрїїдє, мезгил 
жаўыланууда. Андыктан биз ага 
шайкеш аракетте болбосок анда 
системаны жоготобуз. Бул жаат-
та ички иштер тармагы мезгилден 
артта калган жок. Айталы, Ички 
иштер министрлигинде “Расмий 
делегациялар менен жолугушуу 
жана эл аралык кызматташтык 
боюнча заманбап залы”, “Ыкчам-
башкаруу жана координациялоо 
борбору”, “Коомчулук менен иш 
алып баруучу пресс-студия борбо-
ру” ачылып, иш жїргїзїїдє.

IT технология жана кылмыш 
кирешелерин мыйзамдашты-
руу  менен байланышкан нарко-
кылмыштуулуктун заманбап 
чакырыктары жана коркунуч-
тары менен натыйжалуу кїрє-
шїї максатында, ушул жыл-
дын август айында КР ИИМдин 
БМЖКККнын синтетикалык баў-
ги заттары менен байланышкан 

кылмыштуулукка каршы кїрєшїї 
башкармалыгы тїзїлдї.

- Мезгилге ылайыкташкан 
формасы, колунда заманбап 
планшети, кєкїрєгїндє эл ара-
лык талаптарга жооп берген 
боди-камерасы илинген, ми-
лициянын жаўы “элдик моде-
ли” деген аймактык тескєє-
чїлєрдї (участкалык инспек-
торлорду) ишке киргизїї туу-
ралуу маалыматтар айтылды 
эле. Бул сєз канчалык деўгээл-
де ишке ашууда?

- Ар бир кызмат мезгил ыргагы-
на жараша жаўыланып, ага ыла-
йыкташып туруусу керек. Ошондо 
гана аткарган ишинин натыйжа-
сы болот. Элдин милицияга ише-
нимин арттыруу,  ички иштер ор-
гандарынын ишмердїїлїгїн жа-
ўылоо максатында коомчулукка 
милициянын жаўы образын тар-
туулоо зарылчылыгы келип чык-
ты. Милициянын участкалык инс-
пекторлорунун кїнїмдїк кызмат 
єтєєсїнє ыўгайлуу, сапаттуу, бы-
рышпаган, єўї єчпєгєн, жылдын 
тєрт мезгилине ылайыкташты-
рылган атайын форма менен кам-
сыздоо иш-чаралары пилоттук 
долбоор катарында Бишкек жана 
Ош шаарында жїргїзїлїп жатат.  
Ачык тїстєгї жилеттер жарандар-
дын кайсыл жерден болбосун кє-
ўїлїн буруп, милиция кызматкер-
леринин кызмат єтєп жаткан же-
рин даана кєрсєтєт.

Єлкєнї санариптештирїї саяса-
тынын алкагында КР Ички иштер 
министрлиги пилоттук долбоор 
катары, милициянын участка-
лык ыйгарым укуктуу єкїлдєрї-
нїн жана жашы жете электер ме-
нен иштєє инспекторлорунун иш-
мердїїлїгїн санариптик ыкмага 
єткєрїї максатында Бишкек жана 
Ош шаарындагы кызматкерлер-
ди заманбап планшеттер,  боди-
камералар менен камсыздоо иш-
чараларын колго алды. 

- Ушул жылы ИИМдин бор-
бордук аппаратынын имара-
тын заманга шайкеш оўдоп-
тїзєє иштери жїргїзїлдї. Де-
геле, курулуш иштери дагы 
кайсы жерлерде жїрдї?

- ИИМдин негизги имараты-
нын оўдоп-тїзєлїїсї жасалга-
ланышы тууралуу маалыматтар 
коомчулукка єз учурунда кабар-
ланды. Ал эми жыл ичинде Ич-
ки иштер министрлигине караш-
туу жалпы 45 административдик 
имараттарда курулуш жана оўдоп-
тїзєє иштери жїргїзїлдї. Миса-
лы, заманбап талаптарга ылайык 
Нарын шаарына 60 батирден тур-
ган 5 кабатуу турак-їй, Кочкор, 
Кадамжай райондук ички иштер 
бєлїмдєрїнїн жаўы имараттары, 
Баткен облусундагы Интернацио-
нал айылында ИИМдин ички ас-
керлеринин имараты, Лейлек ра-
йонунун Кулунду айылында ми-
лициянын аймактык бєлїмчєсї, 
Максат айылында снаряддан жа-
быркап, жараксыз абалга кептел-
ген айылдык милиция бєлїмчєсї, 
Арка 2 айылында айылдык ми-
лиция бєлїмчєсї, ага улай Биш-
кек шаары, Чїй облусу жана Талас 
облустарына заманбап Милиция-
нын аймактык бєлїмчєлєрї жана 
“Бишкек – Нарын – Торугарт” ав-
тожолунда жайгашкан “Сары-Чат” 
посту курулду. 

Жакынкы эле кїндєрї Ош об-
лустук жана Ош шаардык ич-
ки иштер башкармалыктарынын 
кызматкерлерине арналган 240 

батирлїї кєп кабаттуу заманбап 
їйдїн курулушу аяктап, кызмат-
керлерге тапшырылды. Ички иш-
тер органдарынын 35 имараты 
оўдоп-тїзєєдєн  єткєрїлдї. Бы-
йыл ИИМ тармагында курулуш 
иштери кєп жїрдї. 

- Ал эми ички иштер орган-
дарын автоунаа менен камсыз-
доого кандай аракеттер кєрїл-
дї?

- Коомдук тартипти сактоо, 
кылмыштуулукка каршы кїрє-
шїїнїн сапатын жогорулатуу, жа-
рандардын чакырууларына ык-
чам чыгып, муктаж болгондорго 
тез арада жардамдарды кєрсєтїї 
максатында Ички иштер министр-
лиги бардык мїмкїнчїлїктєрдї 
пайдалануу менен облустук жана 
райондук ички иштер органдары-
на жалпы 64 даана жаўы автоу-
нааларды таратып берди. Мын-
дан тышкары Бишкек шаарынын 
Милициянын кайгуул кызматы 
башкармалыгына, Ысык-Кєл об-
лустук, Ош шаардык, Жалал-Абад 
облустук Милициянын кайгуул 
кызматы бєлїмдєрїнє заманбап 
41 даана электроскутер берилди. 
Мындай иштер дагы улантылат.

- Айтмакчы, жыл ичинде ко-
лу таза эмес кызматкерлерден 
арылуу процесси жїрдїбї?

- Ички иштер министрлиги-
нин жетекчилиги милициянын 
кадыр баркын кетирген, пара ал-
ган, мыйзам бузган кызматкер-
лерден тазалоо ишин кїчтєндїрїп 
келїїдє. Башкача айтканда, укук 
тартибин бузган  кызматкерлерди 
єзїбїз кармап, жоопко тартып жа-
табыз. ИИМ єз катарын таза эмес 
кызматкерлерден тазалайт жана 
мыйзам бузгандар жазадан кутул-
байт. Коррупцияга каршы ИИМ-
дин жетекчилигинин кєз карашы 
эч качан єзгєрїлбєйт. Мыйзам буз-
гандар жоопкерчиликке сєзсїз тар-
тылат. Бул болсо ИИМдин принци-
пиалдуу кєз карашы болуп эсепте-
лет. Алсак, быйыл  пара алуунун  
23 фактысы аныкталып, 34 кыз-
маткер шектелїїдє. Былтыркыга 
салыштырмалуу 12 фактыга єс-
кєндїгїнїн себеби, коррупцияга 
аралашкан кызматкерлерди єзїбїз 
аныктап, тазалануу иштерин жїр-
гїзїп жатабыз. Кызматкерлердин 
ар тїрдїї кылмыштарга жана кор-
рупциялык кєрїнїштєргє арала-
шуусун алдын алып, єз учурунда 
чара кєрїї їчїн ички иштер ор-
гандарында кїнї-тїнї иштеген 78 
“ишеним телефондору” орноту-
луп, келип тїшкєн ар бир маалы-
мат кєзємєлгє алынып, жыйын-
тыгы чыгарылып турат.

- ИИМдин башкы милдети 
болгон коомдук тартипти сак-
тоонун жана кылмыштуулук-
ка каршы кїрєшїїнїн абалы 
туурасында айтып берсеўиз?

- Учурда ИИМ тарабынан жа-
салган кылмыштардын бетин ачуу, 
кылмыштуулуктун алдын алуу, 
катталган кылмыштарды сапаттуу 
жана єз убагында тергєє, иликтєє 
амалдарын жїргїзїп, сотко жєнє-
тїї жана кылмыш жасагандарды 
жоопкерчиликке тартуу боюнча 
ыкчам иштер жїргїзїлїїдє.

Элдин милицияга болгон ише-
нимин актоо, ички иштер орган-
дарында кызмат кылуу ар бир 
кызматкер їчїн сыймык экенди-
гин жана жїктєлгєн милдеттерди 
жоопкерчилик, ак-ниеттїїлїк ме-
нен аткарууга жетїї болуп эсеп-
телет. Эў негизгиси, XXI кылым-
да заманбап техникаларды кол-
донуудан артта калбай, санарип-
тештирїїнїн мыкты багыттарын 
колдонуу менен элдин коопсузду-
гун камсыздап, кылмыштуулук-
ка каршы кїрєшїп, коопсуз мам-
лекет шартын тїзїїгє жетишїї 
багытында ишмердїїлїгїбїздї 
улантуудабыз.

Сымбат МАКСУТОВА

“МЫЙЗАМ БУЗГАН КЫЗМАТКЕРЛЕР 
ЖАЗАДАН КУТУЛБАЙТ”



2021-жылдын  31-декабры 9
Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити

Кылкылдап поезд баратса...

- Азамат Абдукаримович, 
Кыргыз темир жолу ишканасы 
эгемендик жылдарында кандай 
єзгєрїїлєргє туш болду?

- Мурда Кыргыз темир жолу-
нун башкармасы Алматы темир 
жолунун курамында болуп, жол-
дун Фрунзенск бєлїмї деп аталган. 
1991-жылы биздин республика эге-
мендїїлїктї кабыл алганына бай-
ланыштуу Кыргызстандын Прези-
дентинин Жарлыгы менен Фрунзе 
жол бєлїмї Кыргыз темир жолунун 
башкармалыгы болуп єзгєртїлгєн.

Кыргыз Республикасынын Пре-
зидентинин 2005-жылдын 24-май-
ындагы №187 «Кыргыз темир жо-
лу» Улуттук компаниясы» мамле-
кеттик ишканасын тїзїї жєнїндє 
Жарлыгы менен «Кыргыз темир 
жолу» Улуттук компаниясы» мам-
лекеттик ишканасы тїзїлїп, бирин-
чи жолу Кыргызстандын темир жол 
башкармалыгынын єз алдынча иш-
мердїїлїгї башталган.

1992-жылдан бери Кыргызстан-
дын темир жол башкармалыгы Ше-
риктештикке мїчє мамлекеттердин 
темир жол транспорту боюнча ке-
ўешинин ишине катышып келет. 
1995-жылы Кыргыз Республикасы 
Темир жолдор кызматташтыгы ую-
мунун толук кандуу мїчєсї, ал эми 
жакында эле Евразиялык экономи-
калык биримдиктин мїчєсї болгон. 
Ошентип, мамлекеттер аралык эко-
номикалык байланыштар тарма-
гында да, транспорт тармагында, 
єзгєчє темир жол тармагында да эл 
аралык кызматташтыкты єнїктї-
рїї єлкє їчїн канчалык маанилїї 
экенин убакыт кєрсєтїїдє.

- Ишкананын жїк ташуучу ва-
гон паркын жаўыртууда кандай 
иштер аткарылып жатат?

- Кыргыз Республикасынын Ми-
нистрлер Кабинетинин 2021-жыл-
дын 8-октябрындагы №229-р буй-
ругун ишке ашырууга ылайык, 
«Кыргыз темир жолу» УК» мамле-
кеттик ишканасы 100 даана жїк та-
шуучу вагонду сатып алды.

- Темир жол линиясын ремонт-
тоо, шпалдарды алмаштыруу жу-
муштары кандай жїрїїдє?

- Жол оўдоо чарбасында (жол-
дун тїштїк бєлїгїн эсепке алуу ме-
нен) 2021-жылдын отчеттук мезги-
лине 20 447 шпал алмаштырылды 
жана жолго коюлду. Анын ичинен             
2 527 жаўы темир бетон шпалдары 
алмаштырылса, 17 233 даана жаўы 
жыгач шпалдар, ал эми 1,5 км жол 
оўдоодон єткєрїлдї (2020-жылдын 
тийиштїї мезгилине 30 113 шпал 
тєшєлдї, анын ичинен 11 383 жа-
ўы темир-бетон, 14 103 жаўы жы-
гач шпал, натыйжада 6,585 км жол 
оўдолду)

- Кыргызстан – Кытай – Єз-
бекстан темир жолун куруу ма-
селеси бир топ жылдардан бери 
кєтєрїлїп келе жатат. Азыр бул 
иш кайсы этапка келип калды?

- Курулуш жана инфраструк-
тура тармагындагы маанилїї 

долбоорлордун бири Кытай – Кыр-
гызстан – Єзбекстан темир жолу-
нун курулушу. Жаўы темир жол ко-
ридору Евразия континенталдык 
кєпїрєсїнїн тїштїк бутагы болуп, 
Тїштїк-Чыгыш Азиянын, Батыш 
Азиянын жана Жакынкы Чыгыш-
тын рынокторуна жол ачат.

Бул каттам Кытайдан Кыргыз-
станга, ошондой эле Борбор Азия 
єлкєлєрїнє, Жакынкы Чыгышка, 
анын ичинде Тїркияга жана ан-
дан ары Европа Биримдигине то-
варларды жеткирїїнї камсыздай 
алат. Долбоор жїктєрдї жетки-
рїїнїн аралыктарын жана убакты-
сын кыскартуу аркылуу эл аралык 
транзиттик рынокто атаандаштык-
ка жєндємдїїлїктї жогорулатат.

Бул долбоорду ишке ашы-
руу Кыргызстандын экономика-
сын єнїктїрїїдє жалпысынан оў 
социалдык-экономикалык натый-
жа берет жана калкка кєрсєтїлїїчї 
транспорттук кызматтарды кеўей-
тїїгє, транспорттук инфраструкту-
раны єнїктїрїїгє жана жакшыр-
тууга олуттуу салым кошот.

Транспорт системасынын эф-
фективдїїлїгїн жогорулатуу аны 
єлкєнїн экономикасынын атаан-
даштыкка жєндємдїї элементине 
айлантат. Товарлардын жана кыз-
мат кєрсєтїїлєрдїн єздїк наркы-
нын транспорттук курамдык бєлї-
гї кыйла тємєндєйт, ата мекендик 
экспорттун атаандаштыкка жєн-
дємдїїлїгї жогорулайт.

Кытай - Кыргызстан - Єзбекс-
тан темир жолун куруу долбоору 
ири капиталдык чыгымдарды та-
лап кылган чоў инфраструктура-
лык долбоор.

Ошондуктан аны ишке ашыруу 
долбоорго катышкан бардык мам-
лекеттердин биргелешкен ишинин 
жїрїшїндє гана мїмкїн. Биздин 
милдет – долбоорду ишке ашыруу 
эле эмес, Кыргызстандын аймагын-
да єлкєнїн тїндїгї менен тїштїгїн 
бириктирген кеўири темир жол тар-
магын тїзїї. Бул долбоорду ишке 
ашыруунун алкагында техникалык 
кєйгєйлєрдї чечїї, долбоорду кар-
жылоо булактарын аныктоо жана 
долбоордун тараптарынын ар бири 
їчїн максималдуу пайда алуу їчїн 
мындан аркы стратегияны иштеп 

чыгуу талап кылынат. Айрыкча 
рельефтин татаалдыгын жана жол-
дун жээгиндеги жасалма курулуш-
тардын кєптїгїн эске алуу зарыл.

Ошол эле учурда долбоорду ишке 
ашыруу биринчи кезекте долбоорго 
катышкан єлкєлєрдїн бардык тех-
никалык жана финансылык масе-
лелер боюнча бир добуштан кабыл 
алган чечимине кєз каранды. Буга 
байланыштуу тараптар аталган дол-
боорду ишке ашыруу їчїн їч тарап-
туу эксперттик топ тїзїшкєн. Учур-
да эксперттик топтун алкагында сїй-
лєшїї процесси уланып, анын жїрї-
шїндє техникалык маселелер, дол-
боорду ишке ашыруунун уюштуруу-
укуктук формасы талкууланып, кар-
жылоо булагы каралууда.

Долбоорду ишке ашыруу боюнча 
2022-жылга карата иш-чаралардын 
планына ылайык, тараптар кыргыз 
тарап сунуштаган маршруттук ва-
риант боюнча  жер-жерлерде бир-
гелешкен изилдєєлєрдї жїргїзїїнї 
пландаштырышкан. Изилдєєнїн 
негизги милдети – жаўы трасса-
нын варианты боюнча темир жол 
куруунун техникалык жана эконо-
микалык максатка ылайыктуулу-
гун ырастоо, ошондой эле келерки 
жылдын аягына чейин долбоордун 
техникалык-экономикалык негиз-
демесин иштеп чыгуу.

- Азамат Абдукаримович, жїр-
гїнчїлєрдї ташыган поезддер 
заманбап техникалык каражат-
тар менен жабдылганбы? Кайсы 
багыттар боюнча каттамдар иш-
теп жатат. Россиянын шаарла-
рына, Москвага каттаган жїр-
гїнчїлєр поезддин билети кым-
бат экендигин, ошол їчїн алар 
авиакаттамдар менен жїрїїгє 
аргасыз болуп жаткандыгын ай-
тышкан. Азыр абал кандай?

- Учурда «Кыргыз темир жолу» 
УК» мамлекеттик ишканасынын 
жїргїнчїлєрдї ташуучу вагондо-
ру заманбап техникалар менен жаб-
дылган эмес жана жїргїнчїлєрдї 
ташуучу вагондордун инвентары 
289 гана вагонду тїзєт. Анын ичи-
нен 166 вагону эксплуатациялоо 
мєєнєтї єтїп кеткен (бул вагон-
дор эл аралык да, республика ичин-
деги ташууда да пайдаланууга жа-
раксыз жана белгиленген тартипте 

инвентарлык парктан чыгарылууга 
тийиш) жана 123 вагон жумушчу 
парк болуп саналат. Бирок 123 ва-
гондон турган жумушчу парктын 
иштєє мєєнєтї да 2023-жылдан 
2031-жылга чейин бїтєт. Тактап 
айтканда  2023-жылы 30, 2024-жы-
лы - 39, 2025-жылы - 52 вагондун 
эксплуатациялоо мєєнєтї аяктайт. 

Жїргїнчї ташуучу вагон-
дорду сатып алуу багытында 
“2021-2025-жылдарга Кыргыз Рес-
публикасынын темир жол транс-
портун єнїктїрїїнїн негизги ба-
гыттары” долбоорунда да жаўы 34 
жїргїнчї вагонду алуу каралган. 
Конфигурацияга жана техника-
лык мїнєздємєлєргє жараша Рос-
сиянын заводунун бир жаўы жїр-
гїнчї ташыгыч вагонунун баасы 1 
100 000 АКШ долларынан башта-
лат. Бул албетте чоў сумма. Мын-
дан улам биз колдон келишинче 
єздїк каражаттарга, калганын ли-
зингге сатып алууну карап жатабыз. 

Пандемияга байланыштуу 
17-марттан баштап бардык эл ара-
лык жїргїнчїлєрдї ташуучу поезд-
дер, ошондой эле 25-марттан тар-
та республика ичиндеги поезддер  
токтотулду.

Эл аралык жїргїнчїлєрдї та-
шуучу поезддердин кыймылын ка-
лыбына келтирїї Россия Федера-
циясынын, Казакстан Республика-
сынын жана Кыргыз Республика-
сынын компетенттїї органдары-
нын уруксатынан кийин ишке ашат. 

2020-жылдын 31-декабрынан 
баштап жїргїнчїлєрдї ташууда 
коронавирустук инфекциянын жа-
йылышын алдын алуу боюнча иш-
аракеттердин Алгоритминин сак-
талышын эске алуу менен Кыргыз 
Республикасынын Транспорт жа-
на коммуникациялар министрли-
гинин, Саламаттыкты сактоо ми-
нистрлигинин жана “Кыргыз те-
мир жолу” УК” мамлекеттик иш-
канасынын биргелешкен буйругу 
менен бекитилген республикалык 
жол кыймылы Бишкек – Кайыў-
ды, Бишкек – Токмок, жїргїнчї-
лєрдї ташуучу поезддердин кый-
мылын жандандырды.  Карабалта 
жана Бишкек – Балыкчы каттамы 
да жайкысын жїрдї. 

- Темир жол менен жїк та-
шуунун кєлємї мурдагы жыл-
дарга салыштырганда кєбєйдї-
бї, же азайдыбы?

- Айта кетсек, жїк ташуунун кє-
лємї 2019-жылдын 10 айында 5 
373 600 тоннаны тїзсє, 2020-жы-
лы 5 815 300 тоннаны тїздї. Ал эми 
2021-жылдын акыркы он айында 6 
171 100 тоннаны тїздї. Акыркы он 
айдагы ташылып келинген жїктєр-
дїн кєлємїнїн мурдагы жылдарга 
салыштырганда кєбєйїп калганы 
байкалып турат.

- Єлкєнїн тїштїк региондору-
на кїйїїчї май унаа менен та-
шылууда. Жолдо ал  унаалар ар 
кандай кырсыкка учураган фак-
тылар кєп. Эмне їчїн кїйїїчї 
майды темир жол менен ташууга 
болбойт? Кара-Сууга чейин те-
мир жол бар эмеспи.

- Кыргыз темир жолу аркылуу 
єлкєнїн тїштїк региондоруна 

кїйїїчї май темир жол менен та-
шылып келинет.  Мисалга алсак – 
2019-жылы 22 461 вагон, башкача 
айтканда 1 303 570 тонна кїйїїчї 
май темир жол менен ташылып ке-
линген болсо, ал эми 2020-жылы 26 
232 вагон 1 498 057 тонна ташып 
келдик.  Ал эми єткєн жылдарга 
салыштырмалуу 2021-жылдын он 
айынын ичинде эле 23 730 вагон 1 
352 167 тонна кїйїїчї май ташы-
лып келинген.

- Ушундай эле маселе Кара-
Кече кємїр кени менен Кочкор 
районун туташтырган аралык-
та да бар. Жыл сайын кїз, кыш 
мезгилинде кємїрдї Балыкчы-
га, андан бери борбор шаарга 
ташып келїїдє кєйгєйлєр жа-
ралат. Кочкордон Кара-Кечеге 
чейин темир жол салуу планда 
барбы?

- Учурда Балыкчы – Кочкор – 
Кара-Кече темир жолунун куру-
лушун кайра баштоо пландалууда. 
Долбоордун алкагында узунду-
гу 186 км болгон темир жолду эки 
этапта куруу пландаштырылууда: 
биринчи этап «Балыкчы – Коч-
кор», 63 км узундуктагы темир жол, 
экинчи этап «Кочкор – Кара-Кече», 
узундугу 123 км.

Бул долбоор 2018-2040-жылдар-
га Кыргыз Республикасын єнїк-
тїрїїнїн Улуттук стратегиясын-
да чагылдырылган артыкчылык-
туу милдет болуп саналат. Ошон-
дой эле, биринчи кезекте єнїктї-
рїїдє эў аз чыгымдуу кємїр та-
шуу маршрутун тїзїї  социалдык-
экономикалык жагдайга байланыш-
туу. Кїзгї-кышкы жылытуу мезги-
линде Бишкек шаарынын калкын 
жана Бишкек ЖЭБди кємїр менен 
камсыз кылуу їчїн Кара-Кече ке-
нинен темир жол аркылуу ташуу 
биздин унаа жолдордун пайдала-
нуу мєєнєтїн узартат.

Бул этапта «Кыргыз темир жолу» 
УК» мамлекеттик ишканасы менен 
Кытайдын темир жол куруу корпо-
рациясынын ортосундагы кызмат-
ташуу боюнча меморандумдун ал-
кагында бул долбоорду ишке ашы-
руу боюнча иштер жїргїзїлдї. Кы-
тай корпорациясынын єкїлдєрїнїн 
Кыргыз Республикасына болгон иш 
сапарынын алкагында «Кыргыз те-
мир жолу» УК» мамлекеттик ишка-
насынын єкїлдєрї менен жолугу-
шуулар жана сїйлєшїїлєр болуп, 
Кыргыз темир жолунун объекти-
лери жана Балыкчы – Кочкор ба-
гыты сунушталган багыты менен 
таанышуу болуп єттї. 

Учурда Кытай корпорациясынын 
техникалык сунушун, анын ичинде 
техникалык чечимдерди жана те-
мир жолду курууга кеткен чыгым-
дарды изилдеп жатабыз. Сїйлє-
шїїлєрдїн жыйынтыгында Кыр-
гыз Республикасынын Министрлер 
Кабинетине тиешелїї сунуштарды 
киргизебиз. Кыргыз Республикасы-
нын Єкмєтї бул долбоорду колдоп, 
Балыкчы – Кочкор – Кара-Кече те-
мир жолунун курулушун каржы-
лоого кємєк кєрсєтєт деп ишене-
биз.

Ємїрбек ТИЛЛЕБАЕВ

“Кыргыз темир жолу” Улуттук компаниясы” мамлекеттик 
ишканасынын генералдык директору Азамат САТИЕВ:

“КЫРГЫЗ ТЕМИР 
ЖОЛУНУН КЕЛЕЧЕГИ КЕЎ”

Ар бир адамдын тагдырында жылдызы жанып, кел-кели келген 
учурлар болгондой эле, ар бир ишкананын да єзїнчє єнїп-єскєн, 
гїлдєгєн доору болот окшобойбу. Кыргыз темир жол ишканасы 
да совет доорунда пайда болуп, торолуп, жетилди. Айтылуу 
Ашыкенин “Кылкылдап поезд баратса, кылгырып кєздєн жаш 
тамган” деген ыры да дал ошол совет доорунда жаралды. Андан 
соў атактуу жазуучубуз Чыўгыз Айтматовдун “Кылым карыткан 
бир кїн” романында “бул чєлкємдє поезддер Батыштан Чыгышка, 
Чыгыштан Батышка карай жылдын тєрт мезгилинде теў тынбай 
жїрїп турат” деп чагылдырылды. Эгемендик жылдарында мурдагы 
чоў-чоў ишканалардын тоз-тополоўу чыгып, ичиндеги мїлктєрї 
таланып-тонолуп, ал турсун жери  да жеке менчикке сатылып 
кетти. Кыргыз темир жолу ишканасы ал єткєєл мезгилди баштан 
кандай кечирди? Азыркы абалы жана келечеги тууралуу ишкананын 
генералдык директору Сатиев Азамат Абдукаримович менен 
маектештик. 
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- Карыпбек агай, мына быйыл 
да суунун аздыгынан электр 
энергиясын єндїрїї азайды. 
Суунун азайып турушу кайта-
ланып турчу табигый кєрїнїш 
болуп жатат. Ушундан улам суу 
энергетикасына альтернатива 
катары кайрадан жаралчу энер-
гия булактарын єнїктїрїї мїм-
кїнчїлїктєрїнє кандай карай-
сыз?

- Биринчиден, суу боюнча ай-
тайын. Суу бир жылы болот экен, 
бир жылы болбойт экен, ага кєз 
каранды болбой кошумча булак-
тарды караштырсак деген ойду ай-
тып жатасыў да. Бирок биз суу ре-
сурстарыбызды туура пайдалан-
сак энергия тартыштыгы жок эле 
жашай алабыз. Адегенде Жогор-
ку Нарын каскады бїтїшї керек. 
Жогорку Нарын каскадында суу-
га анчалык кєз карандылык жок. 
Тєрт электр станциясын “РусГид-
ро” ишканасы баштап, 2016-жылы 
токтоп калбадыбы. Эгер курулуш 
жїрсє тєрт станциянын акыркысы 
2022-жылы бїтїп, электр энергия-
сына кенен-кесир эле болуп кал-
макпыз. Ал жакта чоў эмес стан-
циялар болгондуктан келип жат-
кан суу аларды иштеткенге жетиш-
тїї. Андыктан аны бїтїрїш керек. 
Экинчи, Камбар-Ата-1 ГЭСинин 
суу сактагычынын сыйымдуулу-
гу 5 млрд кубметр. Ал сууну жай-
кысын оўой эле жыйнап алууга 
болот. Кышында ал єзїнїн энер-
гиясын бере баштайт. Токтогул 
каскады жакшы иштеши їчїн 19 
млрд кубметр суу керек деп жат-
пайбызбы. Камбар-Ата-1 иште-
се Токтогул суу сактагычындагы 
суу анчалык коротулбайт. Тигил 
жактан аккан суу келип Токто-
гул сактагычына жыйнала берет. 
Бирок Токтогул каскады да иште-
ши керек да. Сууну кєп эмес чы-
гарып, белгилїї кєлємдє энергия 
иштеп чыга берїїгє болот. Неги-
зинен Камбар-Ата-1деги 5 млрд 
кубметр суу кышка кенен жетет. 
Ал жердин кубаттуулугу 2000 ме-
гаватт. Аны кышында 2 миў саат 
эле иштете турган болсок 4 млрд 
киловатт/саат электр энергиясын 

чыгарууга болот. Демек, сууну туу-
ра колдонуш їчїн Камбар-Ата-1ди 
куруш керек. 

- Азыр ошол суулар каякка 
кетип жатат?

- Тїз эле кїркїрєтїп электр 
энергиясын алыш їчїн иштетилип 
жатат да. Тємєнкї Нарын каска-
дында азыр бардыгы болуп 3 миў 
мегаваттка жакын кубаттуулук 
бар. Камбар-Ата-1ди курсак ал 
2000 мегаваттык энергия берет. 
Бул бир. Экинчи, андан чыккан суу 
Камбар-Ата-2ге келет. Камбар-Ата-
2де 65 млн кубметр суу бар. Азыр 
тоодон келген топурак, таш, кум 
деген нерсенин баары Камбар-Ата-
2нин суу сактагычына толуп кал-
ды. Эгерде Камбар-Ата-1 курула 
турган болсо ал суу сактагыч абдан 
узун. Суунун башына кум, таш-
топурак баары токтоп, кєк кашка 
суу Камбар-Ата-2ге келет. Токто-
гул суу сактагычынан кєк кашка 
суу агып жатпайбы. Камбар-Ата-
1ден да ошондой эле суу куймак. 

Токтогул суу сактагычы кєп 
жылдык суу сактоого ылайык ку-
рулган. 2-3 жылга чейин сууну 
жєнгє салуу мїмкїнчїлїгї бар. 
Азыр суу аз болгондо бир жылда 
эле агып кетип жатпайбы. Эгерде 
Камбар-Ата-1 ГЭСи суу сактагы-
чы менен курулуп калса Токтогул 
суу сактагычында кийинки жыл-
дарга да жете турган сууну топ-
тоого болот.

- Учурда мамлекет тарабынан 
чакан ГЭСтерди курууга кєўїл 
бєлїнїїдє. 

- Ооба, Президент айтып жат-
пайбы майда ГЭСтерди курабыз 
деп. Бул бат бїтє турган жакшы 
иш. Майда ГЭСтер анча чоў эмес 
дарыяларга курулат эмеспи. Бир 
гана кышында кандай болот, бул 
жагын да карап кєрїї керек. Эгер 
суу тоўсо алар иштебей калат. Ки-
ров суу сактагычына 25 мегават-
тык Бала-Саруу кичи ГЭСин ку-
руу башталганы турат. Ал жерге 
эки 10, бир 5 мегаваттык 3 агрегат 
кылып туура кылыптыр. Суунун 
агымына жараша агрегат иштейт. 
Менимче, жайкысын гана иштеши 
мїмкїн. Чыны кандай болот аны 

турмуш кєрсєтєт. 
- Ошол 25 мегаватт бир ра-

йондун керектєєсїн камсыз 
кыла алабы?

- Албетте, камсыз кыла алат. 
Бїтсє Манас районунун калкы 
ошол жактан энергия алып калат 
да. Ошондой эле кичи ГЭСтерди 
Орто-Токойго, Кара-Кєл шаары-
нын жанына жана башка жерлер-
ге курабыз деп жатышат.

- Кичи ГЭСтер да суу энер-
гетикасы эмеспи. Энергиянын 
дагы башка кайсы булактарын 
колдонсок болот?

- Союздун учурунда эле Кара-
Кечеге 1200 мегаваттык ТЭС (Теп-
ло энерго станция) куруу боюнча 
долбоор бар болчу. Бишкек ТЭЦи 
жылуулук менен да шаарды кам-
сыз кылат. Кара-Кечеде жылуулук 
менен камсыз кыла турган деле 
чоў объекттер жок, ашып кетсе 
2 айыл бар. Ошон їчїн ал жакта 
жєн эле теплоэнергостанция куру-
лушу керек. Бул кємїр менен иш-
теп электр энергиясын чыгарат. Ал 
жылуулук бербегендиктен иште-
лип чыккан энергиянын єз нар-
кы салыштырмалуу арзан болот. 
Бишкек ТЭЦи 1961-жылы курул-
ган. Алгач 25 мегаваттык 1-агре-
гаты ишке кирген. Ошол кезде 
камволдук-нооту комбинатка ысык 
суу, жылуулук берїї керек бол-
гон. Андан кийин жалаў эле жы-
луулук эмес, электр энергиясын да 
берсин деп кеўейтилип, 600 мега-
ваттка жеткен. Акыркы жылдар-
да жабдуулар эскирип чыны менен 
жакшы иштей албай калган болчу. 
Азыр кытайлар бїтїрїп берген 2 
агрегат 300 мегаватт энергия бе-
рет. Эскилери чогулуп 300 мега-
ватт берет. 600 мегаватт бул жак-
та бар. Муну толук иштетїї керек. 
Азыр 420 мегаватт кубаттуулукта 
иштеп жатат. Суу тартыш болгон-
до мына ушул ТЭЦ жана ТЭС жїк-
тї жеўилдете алат.

- Эми кайрадан жаралчу энер-
гия булактарына келсек.

- Энергия тартыштыгына чы-
гуунун їчїнчї жолу жанагы сен 
айтып жаткан кїн, шамал элект-
ростанциялары. Ооба, азыр кєп 
кишилер ушуну менен алектенип, 
инвесторлорду тартуу аракетин 
кылып жатышат. Европадан кел-
ген инвесторлор Баткенге барып 
жергиликтїї бийлик менен сїйлє-
шїп, 5 гектар кайракы жерге 300 ме-
гаватт кубаттуулуктагы кїн электр 
станциясын курмак болуп жатышат. 
300 мегаватт бир топ жакшы эле ко-
шумча. Суу электр станциясын ку-
руу убактысы узагыраак. А муну 1 
жылда куруп бїтїїгє болот экен. 

- Кїн энергиясы їзгїлтїк-
сїз энергия менен камсыз кы-
ла алабы? Жаан-чачын убакта-
рында кандай болот?

- Єзбекстандан келген чаў бая-
гы бизде кар жааганда бардыгын 
капкара кылып боёбодубу. Ал жер-
ге да чаў тїшєт, бетин жапкандан 
кийин аны бат-бат тазалап туруш 
керек. Европа єлкєлєрїндє 1 жыл-
да 2 жолу тазалап турушат. Евро-
пада биздикиндей чаў жок. Бизде 
бир жылда 5-6 жолу тазалаш ке-
рек. Кїн электр станциясы кїндїз 
кїн болгондо электр чогултуп, аны 
єзгєрїлмє токко айландырып анан 
линияга берет. Бизде буга жакшы 
шарт бар. Жаан-чачын деле аз бо-
лот. 365 кїндїн 300 кїнї кїн ти-
йип турган учур болуп саналат. 

- Кїн энергиясынын єз нар-
кы сууга салыштырмалуу кым-
бат эмеспи?

- ГЭСтикине жакын, бирок ТЭЦ-
тикинен арзаныраак болот.

- Сиздин сєздєрїўїздєн улам 
бизде электр энергиясынын 
тартыштыгы жок эле жашоого 
мїмкїнчїлїгїбїз бар экен де-
ген ой болуп жатат. Анда эмне-
ге єзїбїздї єзїбїз камсыз кыла 
албай, импорт кылууга аргасыз 
болуп жатабыз?

- Єткєндє Президент Коопсуз-
дук кеўешинде энергетикадагы на-
тыйжасыз башкаруу системасы, 
єнєкєт каржылык жетишсиздик, 
технологиялык артта калуучулук, 
отун импортуна кєз карандылык 
деп жана башка тармактагы кєй-
гєйлєрдї санап кетти. Мисал їчїн 
натыйжасыз башкаруу системасын 
айталы. Тармакта кайта-кайта эле 
реформа деп, бирде министрлик, 
бирде комитет же энергохолдинг 
деп єзгєртїї эмне пайда алып кел-
ди? Улам єйдєдєн ылдый жетек-
чилер алмашат. Мындай болгон-
до кантип натыйжалуу башкаруу 
болмок эле? Тармакты натыйжа-
луу башкаруу їчїн эмне керек? 
Биринчи энергетикалык ресурс, 
анан каржылык, адам, маалымат 
ресурсу, ушулардын баары туура 
келип турса башкаруу системасы 
натыйжалуу иштейт. Мына, биз-
де квалификациялуу адистер бар, 
кимге канча сатыш керек, маалы-
маттык ресурс бар, материалдык-
техникалык ресурс бар. Эмне жет-
пей жатат? Албетте, каржылык ре-
сурс жетишсиз. Ал жок болгондон 
кийин натыйжалуу башкаруу да 
болбойт. Эмне їчїн каржылык ре-
сурс жетпейт? Анткени тариф сая-
саты туура эмес. Балким бир учур-
да туура эле болгон чыгар. Акыр-
кы 10 жылдан бери тариф єзгєргєн 
жок. Улам эле депутаттарды шай-
лоо, Президентти шайлоо деп эл-
ге тарифти єзгєртпєйбїз деп убада 
берип, кармалып келди. А ушул 10 
жыл аралыгында ошол эле кємїр-
дїн баасы кымбаттады. Тейлєє жа-
на товарлар єстї, ар кандай детал-
дарды алып, жабдууларды оўдош 
керек, алар кымбаттады. Айлык 
акылар єстї. Мунун баары эсеп-
телбей жатпайбы. А энергияга та-
риф 77 тыйын менен калып жатат. 

- Бирок калктын калыў кат-
мары тарифтин кєтєрїлїшїн 
кєтєрє албашы мїмкїн да?

- Калктын социалдык аялуу кат-
марына Єкмєт айырмасын тєлєп 
берсин. Ансыз деле тєлєп жатпай-
бы. Бул мамлекет їчїн да, энерго-
система їчїн да алда канча пай-
далуу. Бизде энерготармак адам-
дардын жашоосун аныктап турган 
тармак. Бїт жашоо электр энергия-
сы менен болуп жатат. Эгер биз та-
рифти туура койсок, энергосисте-
мабыз калктын жашоосун анык-
тоочу гана эмес, бюджет тїзїїчї 
да боло алат. Єлкєбїздє 6 млн калк 
жашайт. Ар бир їй-бїлєдє 4тєн ки-
ши болсо 1,5 млн їй-бїлє бар. Эм-
гек, социалдык камсыздоо жана 
миграция министрлигинин маа-
лыматы боюнча 115 миў їй-бїлє 
жєлєкпул алат экен. 1,5 миллион-
дун ичинен 115 миўге Єкмєт ак-
часын тєлєп берип, тарифти 77 
тыйын эмес, жок дегенде 2 сом-
дон кыла турган болсок тапта-
кыр башка шарт болмок. Тарифти 
саясий негизде эмес, экономика-
лык негизде аныкташыбыз керек. 
Ошондо жанагы Президент айткан 
кєйгєйлєрдїн баары єз ордуна ке-
лип, энергетика чынында эле бюд-
жет тїзїїчї тармак болуп калмак. 
Анан дагы Нарын облусуна тоолуу, 

суук аймак деп лимит алынып са-
лынды. Тариф 77 тыйын бойдон 
калды. Чындыгында бардык жер-
дин єз кыйынчылыгы болот. Баш-
ка аймактарга 5 киловатт сааттан 
ашсаў єчїрїлєт деп лимит коюлду. 
Бул бир аз туура эмес деп ойлойм. 

Садыр Жапаров бюджеттик ме-
кемелерге тариф 3 сом 30 тыйын-
дан болгонун айтты. Єкмєт аларга 
бюджеттен тєлєп берет. Бул туура 
кадам. Эми экинчи кадам жасап, 
керектєєчїлєргє экономикалык 
туура эсептелген тарифти койсок 
адилеттик болот. 

- Кээде эл ичинде сууну сатат 
деген сєз айтылып жїрєт. Деге-
ле суу сатуу реалдуубу?

- Ким билет, бир учурда болсо 
болгондур. Бирок суу кеткенден 
кийин ошого жараша канча электр 
энергиясы иштелип чыгышы керек 
ошол экєє дал келиши керек. Азыр 
аны жасоо єтє кыйын. Ал жерди 
ачыш їчїн тигинин уруксаты, му-
нун макулдугу деп бир эле киши 
эмес, бир канча кишилер катышы-
шы керек. Бул мїмкїн эмес.

- Бир убакта сууну товар ка-
тары кошуналарга сатуу масе-
леси кєтєрїлгєн эле. Бирок че-
чилбеген бойдон калды. Кайра 
кєтєрїїгє болбойбу?

- Сууну сатыш керек. Сууну то-
вар деп канча мезгилден бери эле 
далилдеп келатабыз. Бирок азыр 
бул багытта эч иш жок. Маркум 
Турдакун Усубалиев кєтєрїп жїр-
дї, эч реакция болгон жок. Кошу-
налар макул болбой коюшту. Анда 
суу бербей кой. Ошондо алар кеп-
ке келишээр.

- Мурда И.Каримов, Н.Назарбаев 
сыяктуу союз мезгилинен бер-
ки жетекчилер эле да. Азыр бир 
аз демократиялуу жетекчилер 
келди го, балким эми кєтєрсєк 
жыйынтык болоор?

- Суу биздин жер байлыгыбыз. 
Ошол эле учурда суу топтоо, сак-
тоо їчїн кєп чыгымдарды жум-
шайбыз. Дїйнєлїк тажрыйбада деле 
суу сатылат. Мисалы, Канада менен 
АКШны алалы. Канада ГЭСтеринен 
чыккан суулар Америкага сатылат. 
А биздики бир убакта бир мамлекет 
болуп, бекер алып кєнїп калыш-
кан. Казактар менен 900 млн кило-
ват/саат, єзбектер менен 700 млн 
киловатт/саат электр энергиясын 
бизге берїїгє келишим бар эле. 
Алар суунун аздыгынан єзїбїздє 
да тартыш деп жатышат. Ушул тї-
шїнїксїз. Аларда суу энергетика-
сы 10%ды эле тїзєт. Єзбектер кє-
мїрїн, газын жагып, энергия єндї-
рїп эле жатат. Ошол їчїн єзїбїзгє 
жетиштїї кєлємдє сууну чыгарып, 
биз дагы суу аз деп, келерки жыл-
га аны топтоо їчїн бербей койсок 
деле болот. 

- Азыр электр энергиясын ке-
ректєє єсїп жатышы да энер-
гия єндїрїїнї кєбєйтїїнї 
шарттап жатса керек?

- Ооба. Мурда жайкысын бир 
суткада 20-22 млн киловатт/саат 
энергия сарпталчу. Азыр 35-37 
млн киловатт/саатка єстї. Себе-
би, турак їйлєр кєбєйдї. Турмуш-
тиричилик техникалары сан жет-
кис. Азыр кышкысын бир суткада 
45-50 млн киловатт/саат энергия 
кетип жатат. Абдан суук болгон 
учурларда 72 млн киловатт/саат-
ка жеткен учурлар болгон. Орто-
чо алганда кышкысын бир сутка-
лык керектєє 55-60 миллион ки-
ловатт/сааттын тегерегинде болот.

Бегим ТУРДАЛИЕВА

Энергетиканын эртеўи

КРнын єнєр жайына эмгек сиўирген кызматкер, КМШнын 
эмгек сиўирген энергетиги Карыпбек АЛЫМКУЛОВ:

“СУУ РЕСУРСТАРЫБЫЗДЫ ТУУРА ПАЙДАЛАНА 
БИЛСЕК ЭНЕРГИЯДАН ЄКСЇК БОЛБОЙБУЗ”
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“Кары келсе ашка, 
жаш келсе ишке” 
демекчи, иш десе ишке 
тойбой, эл їчїн ак 
кызмат кылууга бел 
байлаган жаш аким 
Мейматкулов Руслан 
Маматибраимович 
менен єзї жетектеген 
райондо жасалып 
жаткан иштер, 
алдыдагы пландары 
туурасында маек 
курдук.

- Руслан Маматибраимо-
вич, сиз 2021-жылдын май 
айында Єзгєн районунун 
акими кызматынан Жети-
Єгїз районуна ротация бо-
луп келгенсиз. Дегеле ро-
тациялоо саясаты боюнча 
кандай кєз караштасыз?  

- Єлкє башчыбыз Жапаров 
Садыр Нургожоевичтин 
2021-жылдын 29-январында 
бул боюнча Жарлыгы чык-
кан. Андыктан, акимдер ро-
тация болсо иш жїрєєрїн 
жеке инсан катары туура ка-
был алгам. Себеби, ар жерде 
жаўы єзгєрїї болуп, коом 
тазаланыш керек. Ушундан 
улам Президенттин саяса-
тын колдодум, Жети-Єгїз ра-
йонунун экономикасын би-
йик деўгээлге кєтєрїїгє жан 
їрєп, єзїм финансист ката-
ры киреше бєлїмїн кєзємєл-
гє алып, эл менен тыгыз иш 
алып барууга, элдин кєйгє-
йїн оў жагына чечїїгє, айыл 
єкмєт башчылары, айылдык 
кеўештин депутаттары менен 
чогуу бюджетти талкуулап, 
алгылыктуу иш алып барууга 
аракеттендим.

- Эсеп-кысапка так ке-
сиптин ээси – финансист 
экенсиз. Бул кыска ара-
лыкта кандай жетишкен-
диктерге жете алдыўыз-
дар?

- Жети-Єгїз районуна кел-
генден баштап Министрлер 
Кабинети тарабынан берил-
ген пландар толугу менен ат-
карылды десем жаўылыш-
пайм. Ишимди салык база-
сынан баштап, айыл єкмєт 
башчылары менен бирге-
ликте бул жаатты кєзємєл-
дєдїк. Мындай аракеттердин 
жыйынтыгында 11 айда жер-
гиликтїї бюджеттин аткары-
лышын 147 пайызга жеткир-
дик. Алсак, 2020-жылы жер-
гиликтїї бюджетте 175 млн 
395 миў 600 сом болсо, бї-
гїнкї кїндє 257 млн 901 миў 
400 сомду тїздї. Єсїї ырга-
гы былтыркы жылга салыш-
тырмалуу 82 млн 5800 сомго 
кєтєрїлдї.  Жогорудагыдай 
ийгиликке жетїї їчїн ар бир 
айыл єкмєт башчысы баш бо-
луп финансы-экономика бє-
лїмїнїн башчысы, бухгал-
тер, айыл єкмєттє иште-
ген салык кызматкерлери 

администрация менен ты-
гыз иш алып барышты. “Ара-
кетке берекет” демекчи, та-
лыкпаган аракеттин арка-
сы менен ушундай ийгилик-
ке жетиштик. Андан сыртка-
ры азык-тїлїк коопсуздугун 
алдын алуу їчїн жергилик-
тїї бюджетке тїшкєн кара-
жатка районубузга 430 тонна 
їрєн (кїздїк буудай) сатып 
алдык. Учурда дыйкандары-
быз ошол кїздїк буудайла-
рын 2004 гектар жерге эгиш-
ти. Буюрса 2022-жылы їрєн-
дєн кєйгєй жаралбайт го де-
ген ниеттемин. Кудайым тї-
шїмїбїзгє береке берсин! 
Бул биз їчїн абдан чоў жу-
муш жана талыкпаган эмгек 
болуп бааланат.

- Президентибиз           
Садыр Жапаров айыл 
чарба товар єндїрїїчї-
лєрїн шыктандыруу мак-
сатында иштелип чыккан 
“Айыл чарба ишин жїргїз-
гєн субъекттерди колдоо 
боюнча чаралар жєнїндє” 
Жарлыкка кол койду. Бул 
дагы райондогу дыйкан-
фермерлерге стимул бол-
со керек.  

- Албетте. Президенти-
биздин бул кадамы дыйкан-
фермерлерди эле эмес, жал-
пы кыргыз журтун кубан-
дырды. Айыл чарбасына ба-
гытталган Жарлыкка ыла-
йык дыйкандар жана фер-
мерлер жер салыгынан бо-
шотулуп, 2022-жылдын 1-ян-
варынан баштап сугат, кай-
рак жер, жайыт жана чєп 
чабык жерлерге салык тє-
лєбєйт. Єлкє башчыбыз                                  
Садыр Жапаров: “Келе жат-
кан жылы дыйкандар менен 
фермерлерге жылдык їстєк 
6 пайыз менен насыяларды 
бере баштайбыз. Албетте, 
бир жылда бардык дыйкан-
дар менен фермерлерди на-
сыя менен толук камсыз кы-
ла албайбыз. Буйруса, биз-
дин эсеп боюнча, алдыдагы 
3-4 жылда баарыўыздарды 
толук камсыз кылууга жети-
шебиз. Максатыбыз сиздер-
ге шарт тїзїп берип, мамле-
кетти тамак-аш коопсузду-
гу менен камсыз кылуу. Буга 

чейин жерлерибиздин кєпчї-
лїк бєлїгї айдалбай, эч нер-
се себилбей келген. Мындан 
ары бир гектар сугат жер бол-
со да айдалбай калбаш керек. 
Жергиликтїї бийликтегилер 
- айыл єкмєт, аким, Прези-
денттин облустардагы єкїл-
дєрї, бул маселеге керт ба-
шыўар менен жооп бересиз-
дер. Ошондуктан, азырта-
дан катуу кєўїл буруўуздар. 
“Айыл банк” жана “РСК банк” 
менен тыгыз иштей башта-
ўыздар. Тамак-аш коопсуз-
дугу дейбиз. Эгер єз жерле-
рибизди айдап сеппесек, кай-
дагы тамак аш коопсуздугу? 
Азыр кєпчїлїк тамак-ашты 
импорт кылып жатабыз. Тес-
керисинче, экспортко чыга-
рып турганга жетишибиз ке-
рек. Ал їчїн мамлекет сиз-
дерге болгон кїчїбїздї аябай 
жардам беребиз. Єз кезегинде 
сиздер да колуўуздарга тий-
ген насыяны башка жакка 
жумшабай, максаттуу пайда-
ланып, мамлекетке жардам 
беришиўиздер керек”, - деп 
дыйкан-фермерлерге кайры-
лып, бизге да тапшырмала-
рын берди. Мындан сыртка-
ры Єлкє башчыбыз “жылдык 
обороту 8 млн сомго жетпе-
ген ишкерлерди салыктар-
дын бардык тїрїнєн бошот-
тук. Соцфонд менен киреше 
салыгынан башкасын. Жыл-
дык жїгїртїмї 8 млн сомдон 
ашса гана салык тєгїшєт. Бул 
дагы чакан бизнес менен алек-
тенгендер їчїн єкмєт тарап-
тан материалдык колдоо жа-
на ыўгайлуу шарттарды тї-
зїп берїї болуп саналат” де-
ген оюн билдирди. Ушундан 
улам Мамлекет башчыбыз 
Жапаров Садыр         Нур-
гожоевичке єзїмдїн жана 
жалпы Жети-Єгїз району-
нун дыйкан-фермерлеринин 
атынан ыраазычылык бил-
дирем. Президентибиздин 
жїргїзїп жаткан саясаты, 
чечкиндїї кадамдары оў на-
тыйжасын берип, єлкєбїздїн 
єсїп-єнїгїшїнє зор салым ко-
шот деп ишенем. 

- Быйыл республиканын 
бардык эле аймактарында 
сугат суусу тартыш болуп, 

тїшїмдїн аз болгону маа-
лым. Бул кєйгєй сиздерди 
да тїйшєлтсє керек?

- Ооба. Бизде да жаз, жай 
айларында суу абдан тартыш 
болгон. Ушундан улам ко-
шумча тїшкєн акча каражат-
тын эсебинен суу тартышты-
гын алдын алуу боюнча жер-
гиликтїї бюджеттин эсеби-
нен ар бир айыл єкмєткє ад-
министрация тарабынан тап-
шырмалар берилген. Учурда 
ар бир айыл єкмєт менен бир-
геликте бул маселени планга 
киргизип, ирригация маселе-
сине басым жасап, лотоктор-
ду куруп, аракет кылып жата-
быз. Жети-Єгїз районунун эли 
дыйканчылык менен кїн ке-
чиргендиктен, шарт тїзїп бе-
рїї биздин милдетибиз. Ра-
йондо арпа, буудай жана баш-
ка єсїмдїктєр єсєт. Ага кли-
маттык шарт толугу менен 
туура келет.

- Сиз аким болуп келге-
ни иш орундарын тїзїїгє 
мїмкїнчїлїктєр болдубу?

- Негизинен элетте элди 
иш менен камсыз кылуу, єн-
дїрїштї жандандыруу де-
ген жана башка ушул сыяк-
туу кєйгєйлєр арбын. Ушул 
багытта Президентибиз                                                
Жапаров Садыр Нургожое-
вич сентябрь айында Ысык-
Кєл облусуна жумушчу сапа-
ры менен келип, Жети-Єгїз 
районунун Кызыл-Суу айы-
лындагы 300 орундуу тигїї 
цехинин ачылышына каты-
шып, цехтин кызматкерле-
ри менен жолугуп кеткен. 
Учурда аталган цехте иш аб-
дан жакшы жїрїп жатат. Му-
ну менен катар Оргочор айыл 
єкмєтїндє 20 орундуу цех, 
Ырдык айыл єкмєтїндє 100 
орундуу цех ачылган. Бїгїн-
кї кїндє бул цехтерде айыл 
тургундарынын алгылык-
туу иштеп жатканы кубан-
дырат. Кийинки жылы дагы 
жаўы цехтерди ишке кирги-
зїїнї, айыл элин иш менен 
камсыздоону пландашты-
рып жатабыз. Аталган цех-
терди ири ишкерлер иштет-
кендиктен, алардын єндїргєн 
продукциясы тїз эле сыртка 
экспорттолуп, жергиликтїї 
бюджетке да салыктар тї-
шїп жатат. Мындан сыртка-
ры туризм тармагын єнїктї-
рїї боюнча дагы алдыга кой-
гон бир топ жакшы планда-
рыбыз бар. Учурда бир катар 
инвесторлор келип, жерлерди 
кєрїп, айыл аймак башчыла-
ры дагы бул багытта иште-
шїїдє. Жер маселеси боюн-
ча єкмєтїбїздїн да токтому 
чыкты. Буга чейин район-
дун жергиликтїї бюджети-
не туристтик киреше катары 
56 млн сомдон ашык каражат 
тїшкєн. Буйруса, бул жаатта 
аткарылган иштерибиздин 
жыйынтыгы кийинки жылы 
билине баштайт. 

Жазгїл КАРБОСОВА

Ааламга жол айылдан башталат Тарыхый инсан

Ысык-Кєл облусунун Жети-Єгїз районунун мамлекеттик 
администрациясынын башчысы–аким Руслан МЕЙМАТКУЛОВ:

“Президентибиздин чечкиндїї 
кадамдары оў натыйжасын 
берет деп ишенем”

ЖУСУП 
АБДРАХМАНОВДУН 
ЄМЇР ЖОЛУ ТОЛУК 
ИЗИЛДЕНИП 
БЇТЄ ЭЛЕК

Жакында “Чоў-Арык” муниципалдык 
аймактык башкармалыгынын тарых 
музейинде Жусуп Абдрахмановдун 120 
жылдык мааракесине арналган “Жусуп 
Абдрахманов Кыргыз Республикасынын 
чыгаан мамлекеттик жана саясий ишмери” 
аттуу жолугушуу кечеси болуп єттї. 

Тарыхый инсанды эскерїї кечесине Кыр-
гыз Республикасынын согуштун, курал-
дуу кїчтєрдїн, укук коргоо органдарынын, 
ооруктун ардагерлер кеўешинин тєрагасы 
Токтогул Какчекеев, Бишкек шаардык со-
гуштун, куралдуу кїчтєрдїн, ооруктун ар-
дагерлер кеўешинин тєрагасы Мелис Бей-
шеев, “Чоў-Арык” музейинин директору Кал-
бїбї Менсеитова, коомдук ишмер Ишенгїл 
Болжурова, Жусуп Абдрахмановдун чєбїрє-
сї Астемир Абдрахманов жана бир катар та-
рыхчылар катышышты. 

Маданий иш-чаранын алкагында музейде 
“Жусуп Абдрахманов мамлекеттик ишмер, 
патриот, элдик Баатыр” аттуу сїрєт кєргєзмє 
ачылып, окуучулар тарыхый инсандын ємїр 
баянын айтып беришти. Андан тышкары та-
рыхчылар анын ємїр таржымалындагы буга 
чейин белгилїї болбогон фактыларга токто-
лушуп, дале бул инсан толук изилденип бї-
тє электигин айтып єтїштї. 

Єзгєчє форматта єткєн кечеде чєбїрєсї 
Астемир Жусуп Абдрахмановдун Сталинге 
жазган катынын жаўы басылмасын, ал эми 
Жусуп Абдрахманов атындагы фонддун тє-
рагасы Мирбек Усебаев Жусуп Абдрахма-
новдун “Кыргызстан” аттуу арабчадан кыр-
гызчага которулган вариантын музейге бе-
лекке берди. 

 Кеченин жїрїшїндє тарыхчы Искендер 
Тарыхчиев жакында тарыхый документтер-
дин жардамы менен Жусуп Абдрахмановдун 
туулган кїнї мурда белгиленгендей 28-де-
кабрь эмес, 21-декабрь экендиги аныктал-
ганын билдирди. Мындай тарыхый факты 
анын жазган кїндєлїктєрїнєн табылган. 

Жазгїл КЕНЖЕТАЕВА 
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- Эркебай Рустамович, алгач сиз же-
тектеп жаткан агенттиктин учурда-
гы аткарып жаткан иштери тууралуу 
маалымат берип кетсеўиз?

- Кыргыз Республикасынын Депозит-
терди коргоо боюнча агенттиги 2008-жы-
лы тїзїлгєн. Агенттиктин негизги мил-
дети бул Кыргыз Республикасында депо-
зиттерди (аманаттарды) коргоо система-
сынын ишин камсыздоо болуп эсептелет.

Депозиттерди коргоо системасы кепил-
денген учур келгенде Кыргыз Республи-
касынын Банктык депозиттерди коргоо 
жєнїндє мыйзамында каралган суммада 
жана ыкмаларда компенсацияларды бе-
рїї жолу менен банктардын, микрофи-
нансылык компаниялардын жана турак 
жай-сактык кредиттик компаниялардын 
аманатчыларын коргоого, ошондой эле 
бїтїндєй каржы тутумунун туруктуулу-
гуна кємєктєшїїгє багытталган.

Баса белгилеп кетїїчї нерсе бул – жого-
руда айтылган Мыйзамга ылайык кепил-
денген учур келгенде депозиттер боюнча 
їстєк пайыздарды кошкондо ар бир ама-
натчыга жалпысынан 200 миў сомдон 
кєп эмес компенсация (кепилдик) тєлє-
нїп берилет.

Депозиттерди коргоо боюнча агенттик 
– бул мамлекеттик мекеме жана анын не-
гизги иш-аракеттери тємєнкї маселелер-
ди камтыйт: Кыргыз Республикасынын 
«Банктык аманаттарды (депозиттерди) 
коргоо жєнїндє» Мыйзамына ылайык ке-
пилденген учур келгенде аманатчылардын 
укуктарын коргоону камсыздоо, депозит-
терди коргоо фондун тїзїї жана фонддун 
бош каражаттарын натыйжалуу башкаруу 
болуп саналат.

Агенттик мындан тышкары тємєнкї 
функцияларды аткарат:

- банк-катышуучулардын, катышуучу 
микрофинансылык компаниялардын, 
катышуучу –турак жай-сактык кре-
диттик компаниялардын реестрин 
жїргїзїї;

- аманаттар боюнча тєлєєгє тийиш-
тїї сумманы жана компенсация сум-
масын эсепке алуу;

- кепилденген учур келгенде аманатчы-
ларга компенсациялык сумманы ыў-
гайлуу жолдор менен тєлєє;

- аманаттарды коргоо системасынын 
банк-катышуучуларындагы, каты-
шуучу микрофинансылык компания-
ларындагы, катышуучу турак жай-
сактык кредиттик компанияларында-
гы аманатчылардын маалымат база-
сынын белгиленген талаптарга жооп 
бергендигин аныктоо;

- депозиттерди коргоо системасы 

жєнїндє коомдун маалымдуулугун 
арттыруу боюнча иш-чараларды жїр-
гїзїї жана башка милдеттерди атка-
рат.

- Депозиттерди коргоо фонду жєнїн-
дє сєз кылдыўыз, фонддун каржылоо 
булактары жана азыркы абалы жє-
нїндє айтып берсеўиз?

- Депозиттерди коргоо фондусу – де-
позиттерди коргоо системасынын 
(ДКС) финансылык негизи болуп са-
налат жана ДКСда катталган банк-
ка тышуучуларынын, микрофинансы-
лык компаниялар-катышуучуларынын 
жана турак жай-сактык кредиттик 
компаниялар-катышуучуларынын тє-
гїмдєрї агенттиктин алган пайдасы ар-
кылуу тїзїлїп, кепилденген учур келген-
де аманатчыларга компенсация тєлєп бе-
рїїгє арналган. 

Фондду каржылоо булактары 
єзїнє тємєнкїлєрдї камтыйт:

• Мыйзамда белгиленгендей депозитти 
коргоо системасынын катышуучула-
рынын тєлєєчї мїчєлїк акыларын;

• Єкмєт тарабынан салынган мїчєлїк 
акыларды;

• Агенттик тарабынан бош каражат-
тарды жайгаштыруудан алынуучу па-
йыздык жана инвестициялык киреше-
лерди;

• Депозиттик коргоо системасынын ка-
тышуучулары тєлєгєн айыптарды жа-
на туумдарды;

• Кыргыз Республикасынын мыйзамда-
рына ылайык алынган башка кара-
жаттардан тїзїлєт.

2021-жылдын 1-октябрындагы абал 
боюнча Депозиттерди коргоо фонду 
(ДКФ) жалпысынан 3,436,287 сомду тїз-
дї.

2021-жылдын 1-октябрына карата ДКФ-
да Єкмєттїн тєгїмдєрїнїн топтолгон 
їлїшї 257,7 млн сомду же АКФ активде-
ринин їлїшї 8%ды тїздї. ДКФга квар-
тал сайын тєлєнгєн Депозиттерди кор-
гоо системасынын катышуучулардын 
тєгїмдєрїнїн їлїшї 2040,4 млн сомду 
же ДКФ жалпы кєлємїнєн 59%ды тїзєт 
жана агенттиктин ДКФны башкарууда 

капиталдаштырылган накта кирешесинин 
їлїшї 1138,1 млн сом же 33%ды тїздї.

Жылдар боюнча ДКФ тїзїмї
млн сом
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Ошондой эле, агенттик инвестициялоо 
процессинин їзгїлтїксїздїгїнїн максат-
тары їчїн фонддун каражаттарын Кыр-
гыз Республикасынын Єкмєтїнїн мам-
лекеттик баалуу кагаздарына жана Кыр-
гыз банкынын кыска мєєнєттїї нотасына 
убактылуу жайгаштырууну єткєрїп турат .

- Эркебай Рустамович, банктардын 
депозиттик базасынын динамикасы 
кандай?

- 2021-жылдын 1-октябрына карата єл-
кєбїздє 23 банк жана анын 314 филилы, 
1 микрофинансалык компания жана 1 ту-
рак жай-сактык кредиттик компания Де-
позиттерди коргоо системасынын (ДКС) 
реестринде катталган. 

2021-жылы коммерциялык банктардын 
депозит рыногундагы кырдаал жалпы де-
позиттик база 2020-жылга салыштырма-
луу кєбєйїшї менен мїнєздєлгєн, бул не-
гизинен улуттук валютадагы депозиттер-
дин кєлємїнїн єсїшї менен шартталган.

Коммерциялык банктардын депозиттер 
базасынын кєлємї 2020-жылдын аягына 
карата 183,9 млрд сомду тїзїп, 2021-жыл-
дын башынан тартып 1-октябрына карата 
17,3%га кєбєйгєн. 

Депозиттерди коргоо системасынын 
(ДКС) банк-катышуучулардын 

депозит базасынын єсїш 
динамикасы

(млн сом.)
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Банк-катышуучулардын депозитте-
ринин кєпчїлїк бєлїгї Бишкек шаары-
на жайгашып, банк-катышуучулардын 
депозиттеринин жалпы кєлємїнїн 
80,7%ын тїзєт. Депозиттердин калган 
бєлїгї Кыргыз Республикасынын об-
ласттарында топтолгон: 3,9% - Ош шаа-
рында; 4,6% - Жалал-Абад областында, 
2,6% - Ысык-Кєл областында, 1,6% - Бат-
кен областында, 0,7% - Нарын областын-
да, 3,7% - Чїй областында жана Талас об-
ластында 0,9%.

Аманаттар корголот

Кыргыз Республикасынын Депозиттерди коргоо боюнча 
агенттигинин аткаруучу директору Эркебай МУРЗАБЕКОВ:

“ЭЛИБИЗДИН ДЕПОЗИТТЕРИ КЕПИЛДИККЕ 
АЛЫНЫП, ТЄЛЄНЇП БЕРИЛЕТ”

Жыл тогошоор мезгилде 
Депозиттерди коргоо 

агенттигинин аткаруучу 
директору менен 

элдин депозиттеринин 
кепилдиги жана аларды 

тєлєєнїн тартиби, 
жалпы эле агенттикте 

жїргїзїлїп жаткан 
иштер, єтїп бара жаткан 

2021-жылда жетишилген 
ийгиликтер, алдыдагы 

максаттар туурасында 
маектештик. Анда эмесе 

сєз башынан болсун. 

Банк-катышуучулардын депозиттеринин жалпы кєлємї Кыргыз Республикасынын 
аймактары боюнча 2021-жылдын 1-октябрына карата, пайыз менен
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“ЭЛИБИЗДИН ДЕПОЗИТТЕРИ КЕПИЛДИККЕ 
АЛЫНЫП, ТЄЛЄНЇП БЕРИЛЕТ”

Аманатчылардын банктагы эсепте-
ри 2021-жылдын 1-октябрына карата                  
3 392 540 аманатчыга эсептер ачылган, 
бир эле аманатчынын ар кайсы банкта бир 
нече эсептери болушу мїмкїн. 

Бїгїнкї кїндє аманатчылардын кєпчї-
лїгї Бишкек шаарында жайгашкан.

Акыркы маалыматтарга таянсак, жыл-
дын башынан бери 2021-жылдын 1-октя-
брына карата аманатчылардын саны                
3 392 540 тїздї же 11,7%га кєбєйдї.

- Банктар же депозиттер системасы-
на кирген микрофинансылык компа-
ниялар же турак жай-сактык кредит-
тик компаниялар банкротко (кудурет-
сиздикке) учураган мезгилде тєлєп 
берїї жол-жобосу кандайча жїргїзї-
лєт жана банктык агенттер кандай-
ча тандалат?

- Жогоруда айтылган Мыйзамга ыла-
йык кепилденген учур келгенде депозит-
тер боюнча їстєк пайыздарды кошкон-
до ар бир аманатчыга баарысы 200 миў 
сомдон кєп эмес компенсация тєлєнїп 
берилет. Компенсацияларды тєлєп берїї 
кепилденген учур келгенден кийин 30 ка-
лендардык кїндєн кечиктирилбестен баш-
талууга тийиш.

Кепилдик учурун баштоонун негизде-
меси болуп, банк лицензиясын чакырып 
алуусу жана банктын, микрофинансы-
лык компаниянын жана турак жай-сактык 
кредиттик компаниянын, тєлємгє куду-
ретсиз (банкрот) деген соттун чечими не-
гиз болуп саналат.

Кепилдик учуру башталган кїндєн 

тартып агенттик аманатчыларга ком-
пенсацияларды тєлєєнї жїргїзїї їчїн 
Банк-агенттин дареги, кїнї, убак тысы, 
компенсациялык тєлємдєрдї жїргїзїї 
формасы, тартиби жєнїндє мамлекет-
тик жана расмий тилдерде кулактан-
дыруу мамлекеттик гезиттерге жана 

башка массалык-маалымат каражат-
тарына басып чыгарат. Ошондой эле 
филиалдарды жана сактык кассаларын 
камтуу менен банк-агенттигин жана 
банк-банкроттун имараттарынын кире 

беришине кулактандырууларды жай-
гаштырат. 

Аманатчы чет єлкє валютасында жай-
гаштырылган аманаттардын суммалары, 
кепилдик учуру башталган кїнгє Улуттук 
Банктын эсептик курсу боюнча улуттук 
валютасында тєлєнєт.

Агенттик аманатчыларга компенса-
цияларды тєлєєнї жїргїзїї їчїн Банк-
агенттик тандоо тартиби жєнїндє Жо-
бого ылайык агенттиктин атынан ком-
пенсацияларды тєлєєнї жїргїзє турган 
кепилдик учур болгондо аманатчылар-
га компенсацияларды тєлєє їчїн банк-
агентти тандоону єткєрєт. 

Компенсацияны тєлєє максатында 
агенттик банк-агенттерди тємєнкї жол 
менен тандайт. Банктардын, микрофи-
нансылык компаниялардын жана турак 
жай-сактык кредиттик компаниялар-
дын аманатчыларына компенсациялык 
тєлєєлєрдї жїзєгє ашыруу їчїн агент-
тик тємєнкї талаптарга жооп берген 
бир же бир нече банк-агенттерди тан-
дап алат:

1) банк депозиттерди коргоо система-
сынын банк-катышуучусу болушу ке-
рек;

2) капиталдын адекваттуулугуна жана 
Улуттук банктын талаптарына жооп 
берген єздїк капиталынын деўгээли-
не ээ болушу керек;

3) кепилдик учур келип чыккан кїн-
гє чейинки акыркы алты айдын 
ичинде ага карата «Кыргыз Рес-
публикасынын Улуттук банкы, 
банктар жана банк иштери жє-
нїндє» Кыргыз Республикасынын 
Мыйзамында каралган таасир кы-
луу чаралары колдонулбаган болу-
шу керек;

4) компенсациялык тєлєєлєрдї жїзєгє 
ашыруу їчїн депозиттердин геогра-
фиялык тїзїмїнє тете филиалдык 
тїйїнї болууга тийиш.

Агенттик тарабынан банк-агентке ко-
торулган каражаттарга їстєк пайыздар-
ды чегерїї жана аларды тєлєєлєр жїзє-
гє ашырылбайт.

- Депозиттерди коргоо системасы-
нын ишин камсыздоо багытында кан-
дай иштер аткарылып жатат?

- Агенттик жогоруда белгилеп кеткен-
дей 2008-жылы тїзїлгєн. Тїзїлгєндєн 
бери кепилдик учуру башталганда ком-
пенсацияларды тєлєп берїї мєєнєттєрї 
60 кїндєн 30 кїнгє чейин кыскартылды. 
Мыйзамдарга киргизилген єзгєртїїлєр-
дїн жана толуктоолордун натыйжасын-
да кепилдик суммасы 20 миў сомдон 200 
миў сомго чейин кєтєрїлдї, инвестиция-
лык саясатты жана корпоративдик башка-
руунун принциптери єзгєртїлдї. Акыркы 
єзгєрїїлєр боюнча Депозиттерди коргоо 
системасына Улуттук банктын депозит-
терди кабыл алууга лицензиясы бар мик-
рофинансылык компаниялар жана турак 
жай-сактык кредиттик компаниялар ки-
ре алышат.

Агенттиктин стратегиялык планы Де-
позиттерди коргоо системасынын натый-
жалуулугун жогорулатууга багытталган. 
Агенттиктин ишмердигинин пландалган 
мезгилинде комплекстїї чечимдерди иш-
теп чыгууну жана ишке ашырууну кам-
сыздайт. 

Кыргыз Республикасынын Депозиттер-
ди коргоо боюнча агенттиги 2021-жылдын 
башынан бери Кыргыз Республикасынын 
Улуттук банкынын жардамы менен маа-
лыматтарды стандартташтыруу боюнча 
иштердин алкагында автоматташтырыл-
ган системаны тестирлєє боюнча жумуш-
тарды депозиттерди коргоо системасынын 
бардык катышуучулары менен баштаган-
дыгын билдирет. 

Агенттиктин автоматташтырылган сис-
темасын тестирлєє 2 этапта ишке ашыры-
лып жатат: симуляциялык маалыматтар-
дын аз кєлємїн жана чоў кєлємїн иште-
тїї менен учурда кєпчїлїк катышуучулар 
їчїн тестирлєєнїн биринчи этабы боюнча 
иштер ийгиликтїї аяктап, 10 катышуучу 
боюнча тестирлєєнїн эки этабы теў толу-
гу менен аяктады.

Айтып кетїїчї нерсе, Кыргыз Рес-
публикасынын Депозиттерди коргоо 
боюнча агенттигинин автоматташ-
тырылган тутумун тестирлєє боюнча 
маалыматтарды берїїнїн форматта-
рын стандартташтыруу Кыргыз Рес-
публикасынын «Банктык аманаттар-
ды (депозиттерди) коргоо жєнїндє» 
Мыйзамына ылайык агенттиктин иш-
милдеттерин аткаруу їчїн зарыл бол-
гон маалыматтарды берїїнїн жана 
кайра иштетїїнїн натыйжалуулугун 
жогорулатууга багытталган.

- Эркебай Рустамович, Кыргызстан-
да финансылык сабаттуулукту жого-
рулатуу деген маселе бар, сиздердин 
агенттиктин буга кошкон салымы кан-
чалык?

- Агенттиктин єзїнїн жыл сайын жа-
рандардын депозиттерди коргоо систе-
масын таануу жана финансылык сабат-
туулуктарын жогорулатуу максатында 
кабыл алынган программасы бар. Ошол 
программанын негизинде жыл сайын фи-
нансылы к сабаттуулукту єркїндєтїї иш-
чаралары жїрїп турат.

Мындан тышкары, быйыл 22-марттан 
баштап 31-мартка чейин Кыргызстанда 
«Єзїўє сак бол, акчага бек бол!» деген 
ураан менен Бїткїл дїйнєлїк акча жу-
малыгы болуп єттї. 18-октябрдан баштап 

31-октябрга чейин Кыргызстанда «Кыял-
дар канат байлаганда» деген ураан менен 
Бїткїл дїйнєлїк жыйын топтоо кїнї да 
болуп єттї. 

Айтып кетїїчї нерсе, Бїткїл дїйнєлїк 
акча жумалыгы жана Дїйнєлїк жыйын 
топтоо кїнї балдардын жана жаштардын 
финансылык сабаттуулугун жогорулатуу 
максатында дїйнєнїн 175тен ашык єлкє-
сїндє жыл сайын март, октябрь айларын-
да єткєрїлїїчї ири компания жана биз-
дин агенттик 2015-жылдан бери, жыл са-
йын ушул мааракеге активдїї катышып 
келе жатат. 

Биздин агенттик жана башка финансы-
лык жана эл аралык мекеме-уюмдар менен 
биргеликте бул мааракелерде финансы-
лык сабаттуулук боюнча жалпы билим бе-
рїї иш-чараларын: мектеп, жогорку окуу 
жайларында финансылык сабаттуулук са-
бактарын, лекцияларын, университеттер-
де кєчмє лекциялар менен тренин гдер-
ди, ТВ жана радиодо финансылык маек-
тер, агенттикте экскурсиялар менен ачык 
эшик кїндєрїн, ар кандай видеороликтер 
жана балдардын тарткан сїрєттєрї боюн-
ча сынактарды ж.б. иш-чараларды єткє-
рїп келе жатат.

Биздин агенттиктин адистери март, ок-
тябрь айларында Кыргызстандын жо-
горку билим берїї окуу жайларына ба-
рышып, лекцияларды окуп, агенттикте 
єткєн семинар-лекцияларда жарандар-
га, ишкерлерге, банк кызматкерлерине, 
аманатчыларга, окуучуларга жана сту-
денттерге депозиттерди коргоо систе-
масы жєнїндє жана финансылык кар-
жылоо жактан сабаттуу болуу азыркы 
учурдун єтє маанилїї маселеси экенин 
айтып беришет. 

Мындан тышкары, агенттиктин адис-
тери жыл сайын региондорго барып де-
позиттерди коргоо системасы жєнїн-
дє кенен маалымат беришет. ТВ жана 
радиолорго чыгып турушат, видео жа-
на аудио клиптерди республикалык ТВ 
жана радио каналдарына чыгарып тура-
быз. Аманатчыларга жана депозиттерди 
коргоо системасынын катышуучулары-
на бекер агенттиктин “Аманатчыга маа-
лымдама” деген билги кагаздарын тара-
тып турабыз.

- Аманатчыларга жана жалпы эле 
жарандарга эмне деп кайрылаар эле-
ўиз?

- Депозиттерди коргоо агенттиги бул 
мамлекет тарабынан тїзїлгєн агенттик 
жана кепилденген учур келгенде ар бир 
жеке жак жана жеке ишкерге 200 миў сом-
дон ашпаган компенсация тєлєнїп бери-
лет. Демек, урматтуу Кыргызстандыктар, 
депозиттерге ишенич жана кепилдик мам-
лекет тарабынан берилет жана акчаўар-
ды банктарга сактасаўар болот. Башка-
ча айтканда, элибиздин депозиттери ке-
пилдикке алынып, мамлекет тарабынан 
тєлєнїп берилет.

Экинчиси, биздин агенттик жыл 
сайын Дїйнєлїк акча жумалыгына, 
ошондой эле Дїйнєлїк жыйын топ-
тоо кїнїнє, финансылык жарманке-
ге жана башка финансылык сабат-
туулукту кїчєтїї максатындагы иш-
аракеттерге катышып келе жатат. Бул 
иш-чаралардын негизги багыты – калк-
тын депозиттерди коргоо системасына 
жана банк системасына болгон ише-
нимин кїчєтїї, чыўоо жана бекем-
дєє болуп саналат. Биздин агенттик-
тин негизги демилгеси жана милдети – 
бул бїтїндєй каржы тутумунун турук-
туулугуна кємєктєшїїгє багытталган. 

Депозиттерди коргоо агенттиги – ама-
натчылардын депозиттеринин сакта-
лышына мамлекеттин кепилдик бер-
ген агенттик деп ишендирип кетем жана 
Кыргызстанда депозиттердин кепилди-
гин камсыздоо – калктын банк система-
сына болгон ишенимин єркїндєтїї болуп 
эсептелет деп айткым келет.

Маегимдин аягында бардык аманат-
чыларды, кесиптештеримди жана жал-
пы кыргызстандыктарды келе жаткан 
2022-жаўы жыл майрамыўыздар менен 
куттуктайм. 

Жаўы жылда ишиўиздерде албан-албан 
ийгиликтер жаралып, асманыбыз ачык, 
жерибизде тынчтык, элибизде аманчы-
лык жана ынтымак болуп, бардык куттуу 
ой-тилектериўиз ишке ашсын! 

Орункул САТЫКУЛОВ

Банк-катышуучулардын аманатчылардын жалпы саны Кыргыз Республикасынын 
аймактары боюнча 2021-жылдын 1-октябрына карата, пайыз менен
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Байыркы Кытай ойчулу 
Коўфузыны (Конфуций) 
ким билбейт. Бул ысым 

кытай философиясынын єнїгїшї-
нїн “алтын доору” болуп саналган 
б.з.ч. VI-V кылымдардан берки Кы-
тайдын тарыхы менен бирге айты-
лып келет. Ал эў ириде этикалык-
саясий окуунун тїзїїчїсї катары 
кытай тарыхынын жїрїшїнє таа-
сир эткен инсан катары белгилїї. 
Кытайдын тарыхында алгачкы жо-
лу єзїнїн мектебин ачкан Коўфу-
зынын єзї баштап кеткен жана ки-
йин анын окуучусу Лун Йї тарабы-
нан тїзїлїп, муундан-муунга єтїп 
келген ушул “Ойлор жана маектер” 
чыгармасы ХХ кылымга чейин эле 
кытай мектептериндеги баштап-
кы билим берїїнїн негизин тїзїп, 
окуучулар аны жатка билїїгє ти-
йиш болгон.

Бул китепти окуган адам чы-
нында эле Коўфузынын окуусу-
нун єзєгїн намыстуулук, баатыр-
дык, акылдуулук, чынчылдык, 
эрктїїлїк, улууну сыйлоо, жакын-
дарды сїйїп, урматтоо сыяктуу са-
паттарды биринчи орунга коюп, 
“адамгерчилик” деген тїшїнїк не-
гизги єзєк катары ачык билинип 
тургандыгын байкайт. Ошондой 
эле Коўфузынын єзїнїн окуучу-
лары менен болгон кыска аўгеме-
лешїїлєрїндє эч качан бийлик ба-
шында тургандарды жактап, жагы-
нууну колдобогондугун байкасак 
болот. Ал тескерисинче, адамда-
гы акылмандуулукту, айкєлдїктї 
даўктап, адамдардын Асман жолу-
на (Жараткандын жолуна) кайчы 
баспоосуна чакырык кылып, адам-
дык сапаттардан тайбоого їндєп, 
адам-коом, мамлекет маселелерин-
де ички гармониянын сакталышын 

кєзємєлдєєнї талап кылып келген.
 Акылмандын кєз карашында 

“Асман” бул –“ Шанди” деп атал-
ган улуу кїч же болбосо –“Тянь”, 
аалам менен жер їстїндєгї тар-
типти орнотуучу. “Асман” жер їс-
тїндєгї башкаруучулар – “Асман 
эркин” алып жїрїїчїлєр. Алар 
жердеги мыйзамдарды “Асман эр-
кине” тууралап башкара билиш-
се, жер їстїндє ырааттуулук єкїм 
сїрїп, єлкє гїлдєгєн мамлекетке 
айланып, элдер бейпил, жыргал 
турмушта жашайт делген. Кокус 
башкаруучу “Асман эркине” кар-
шы иштерди жасаса, анда жер їс-
тїнє “Асмандын” каары келет, ар 
кандай кырсыктар, оорулар кап-
тап, калк башына жакырчылык 
келип, єлкє башына каран тїн тї-
шєт. Бул єўїттєн алганда, ойчул 
ошол кездеги калк башында тур-
ган императорлордун єзгєчє мис-
сиясын белгилеп, алардын коом-
догу аркалаган жоопкерчилигине 
баа берилген. 

Кытай философу Коўфузы єзї 
согуш жана баш аламандык єкїм 
сїргєн доордо жашаса да билим 
аркылуу кыйынчылыктарды же-
ўїїнїн жолун издєє аракеттери-
нен эч качан баш тарткан эмес. 
Анын афоризм тїрїндє берилген 
ойлору ушунчалык таасирдїї бол-
гондуктан, анын ой жїгїртїїлє-
рїн саясатчылар жана бийлик-
тин адамдары иш жїзїндє колдо-
нушкан. Ой жїгїртїїлєр билим-
дин тегерегинде болуп, ойлонуу, 
сезїї жана иш-аракеттер орто-
сундагы ырааттуулуктун маани-
лїїлїгїн билдирген ар кандай ми-
салдар келтирилген. Ал “Урмат-
сый ар бир коомдун негизи бо-
лууга тийиш, ал эми марттык бул 
максималдуу жакшы нерсе, аны 

колдонгон адамга бакыт тар-
туулайт” деген. Коўфузы адамдар-
ды табиятынан жакшы деп эсеп-
теген жана адамдын табиятын єр-
кїндєтїп, аны мыкты чагылды-
руу їчїн калыптандыруу керек-
тигин айтат. 

“Ойлор жана маектер” жыйнагы 
– коўфузычылыктагы жана коў-
фузычылык илиминдеги маани-
лїї китептердин бири. Коўфузы-
нын жана анын шакирттеринин 
суроо-жооп тїрїндєгї маекте-
рин, устаттын адамгерчилик, из-
гилик, адилеттїїлїк, алтын ор-
толук, єлкєнї кантип башкаруу 
керектиги жєнїндєгї баалуу ой-
лор менен маектерди окуп отурган 
окурман элди адептїїлїккє їгїт-
тєп, билим берїїнї жакшыртуу 
керектиги талкууланган учурлар-
ды кєбїрєєк кездештирет. Ошон-
дой эле элди башкаруу їчїн сєзсїз 

акылман, адамдык сапаты жогору 
турган асыл адам керектиги жана 
анын адамдык сапаттары жєнїндє-
гї ойлорго кїбє болот. Ойчул ошол 
мезгилдерде эле эл башкаруучу-
ларга гана эмес, бардык адамдар-
га карата керек болуучу таасын са-
паттарды белгилєє менен бїгїнкї 
кїнгє чейин актуалдуу болуп келе 
жаткан ойлорун калтырган. Демек, 
адам баласы їчїн кайсыл мезгил 
болбосун адамгерчиликтїї сапат 
биринчи орунда турушу керек. За-
мандаштарынын Коўфузыга берген 
баасы дагы абдан жогору. Бекери-
нен Коўфузы окуусу бїгїнкї кїн-
гє чейин єзїнїн таасирин жогот-
погон чыгар. Окуганда жєнєкєй, 
кїнїмдїк гана сїйлєшїлгєн сєз-
дєр сыяктуу сезилгени менен тере-
ўине улуулукту камтыган ойлорго 
кантип кошулбай коё алабыз. Ми-
салы, талкуулардын мазмунунда 

аза кїтїї, курмандык чалуу, жаа 
атуу, музыка жана ырдоо, каада-
нын башаты жана маўызы бери-
лип, каада-салт жана музыка ма-
данияты, каада їлгїлєрї жєнїн-
дє сєз болот. Бирок, анын тере-
ўинде адамдыктан кетпєє, каада-
ны сактоо менен башкаларга їлгї 
болуу деген тереў тарбиялык маа-
ни жатат.

Китепти тїзїї иштери Коўфу-
зы дїйнєдєн єткєндєн кийин, Жаз 
жана Кїз доорунун соўунда башта-
лып, аягына чыгаруу иштери 30-50 
жылга созулган. Эў атактуу ада-
бий эстелик катары болгон “Ой-
лор жана маектер” коўфузычылык 
окуусундагы “Тєрт китептин” (“Сы 
шу”) бири болуп калды. Бул китеп-
ти жатка билїї бїгїнкї кїндє да-
гы Кытайдагы билим берїїнїн 
милдеттїї талабы болуп саналат.

Ал эми “Ойлор жана маектер” 
жыйнагы кыргыз тилине биринчи 
жолу которулду. Кытай Эл Респуб-
ликасынын Тєрагасы Cи Цзиньпин 
“сєзсїз окуу керек” деп сунуштаган 
китептердин катарына кирген бул 
жыйнактын кытай тилиндеги ва-
риантынын 300 000 даанасы буга 
чейин сатылган. Америкада англис 
тилинде 3000 китеп басылып чы-
гарылып, англис тилдїї окурман-
дардын кызыгуусун жаратып, жак-
шы баага арзыган. Демек, кыргыз 
тилине которулган бул “Ойлор жа-
на маектер” китеби биздин кыргыз 
тилдїї окурмандардын дагы купу-
луна толуп, жагымдуу пикирлерди 
жаратат деген ойдобуз.

Назгїл АСАНАКУНОВА,
“Чыгыш адабияты жана 

искусствосу” 
басма компаниясынын башкы 

редактору

Китеп текчеўизге

Эл кызматында

«ОЙЛОР ЖАНА МАЕКТЕР» – 
НАСААТ КИТЕБИ БОЛУП САНАЛАТ

«Миў аскердик арабасы бар чоў єлкєнї башкарсаў, сый-урматыў 

менен кызмат кыл, ишенимди акта, алдаба, чыгымдарды азайт, 

акчаны їнємдє, элиўди сїй, корго, керектїї учурда айыл чарба 

иштерине колдон». 

(Коўфузы (Конфуций))

Электр энергиясын їзгїлтїксїз калкка 
жеткирїїдє Ноокат райондук электр 
тармактар ишканасынын жїргїзїп 
жаткан иш-аракеттери туурасында 
Шералиев Кутманбек Раимбердиевичтен 
маалымат алдык. 

Ноокат РЭТ тарабынан жїргїзїлгєн 
быйылкы жылкы капиталдык жа-
на катардагы оўдоо иштерине ток-

толо кетсек, ВЛ-10 кВ жогорку чыўалууда-
гы аба чубалгыларын оўдоо 61,85 км, план-
даштырылган болсо, аткарылганы 61,85 км, 
башкача айтканда 100%га аткарылды. 0,4 
кВ чыўалуудагы аба чубалгыларын оўдоо 
99,32 км пландаштырылган аткарылганы 
99,32 км болду. Ошондой эле пландалган 96 
даана КТП оўдоодон єттї.

Катардагы оўдоолор боюнча ВЛ-10 кВ 
жогорку чыўалуудагы аба чубалгылары             
541,92 км пландаштырылган болсо, иш жї-
зїндє 554,56 км, тактап айтканда 102%га 
аткарылды. 2021-жылдын 9 айында район 
боюнча 180 млн 981,0 миў кВт/саат электр 
энергиясын алуу планы болсо, иш жїзїндє 
194 млн 137,0 миў кВт/саат алынган б.а. бе-
рилген лимиттен 13 млн 156 миў кВт/саат 
кєп алынган. Єткєн жылдын ушул мезгили-
не салыштырмалуу 9 млн 556,0 миў кВт/саат 
кєп алынган. Жалпы жоготуу иш жїзїндє 
былтыркы жылдын ушул мезгилинде 21 млн 
553,8 миў кВт/саат болсо, 2021-жылдын 9 
айында 22 млн 600,1 миў кВт/саат тїзїп, 

салыштырмалуу 1 млн 46,3 миў кВт/саат 
кєбєйгєн.

Ал эми техникалык жоготуу 2020-жы-
лы 23 млн 1,3 миў кВт/саат болсо, быйыл-
кы жылы 24 млн 916,8 миў кВт/саат тїзїп, 
былтыркы жылдын ушул мезгилине салыш-
тырмалуу 1 млн 915,5 миў кВт/саатка кє-
бєйгєн. Пайыздык кєрсєткїчї єткєн жылы 
12,5% болсо, быйылкы жылы 12,8% болуп, 
0,4%га кєбєйгєн.

Жалпы тєлєнгєн сумма єткєн жылдын 
ушул мезгилине салыштырганда 168 759,51 

сом болсо, 2021-жылдын тогуз айын-
да 184 242,30 сомду тїзїп, єткєн 
жылга салыштырмалуу 15 482,8 сом-
го кєп аткарылган. Дебитордук ка-
рыздар боюнча алып караганда, жыл-
дын башында 18 663,6 сомду тїзсє, 
2021-жылдын 1-октябрына карата 15 
230,8 сомду тїзїп, жылдын башына 
салыштырганда 3 432,8 сомго азайып, 
дебитордук карыздарды єндїрїїнїн 
пайызы жылдын башындагы кєрсєт-
кїчкє салыштырмалуу 18,4%га кыс-
карып, єткєн жылдын ушул мезги-
лине салыштырмалуу 7 538,9 сомго 
азайган. Ошол эле мезгилде дебитор-
дук карыздарды єндїрїї бюджеттик 
мекеме-уюмдар тарабынан былтыркы 
жылга салыштырмалуу 2 790,6 сомго 
азайган, анын ичинен республикалык 
бюджеттен каржылануучу ишкана-
лар тарабынан 1 62,8 сомго былтыр-
кы жылга салыштырмалуу азайган.

2021-2022-жылдардагы кїз-кыш 
жылытуу мезгилин ийгиликтїї єт-
кєрїїгє даярдыктарды кєрїї, район-
дук экономикалык тармактарын жана 

калкты электр энергиясы менен їзгїлтїксїз 
камсыз кылуу, электр энергиясы їчїн деби-
тордук карызды жоюу багытында бир топ 
алгылыктуу иштер аткарылды.

Быйылкы жылы Ноокат райондук электр 
тармактар ишканасы тарабынан Кыргыз-
Ата, Он-Эки-Бел, Т.Зулпуев, Мирмахмудов, 
Гїлистан, Исанов жана Жаўы-Ноокат айыл 
єкмєттєрїнє кошумча КТП жана аба чубал-
гылары тартылды.

Бурма ЫСАКОВА

Эл кызматында

АР БИР ЇЙДЄ ЖАРЫК БОЛСУН
Шералиев Кутманбек Раимбердиевич Ош 

областындагы Ноокат районунун Зулпуев 
атындагы айыл єкмєтїнїн Ак-Чабуу айы-
лында 1979-жылдын 27-декабрында жарык 
дїйнєгє келген. 1987-жылдан 1993-жылга 
чейин Ак-Чабуу орто мектебинде, 1993-жыл-
дан 1997-жылга чейин «Ноокат билимкана-
сы» мектеп лицейин «Алтын медаль» менен 
аяктаган. 1997-жылдан 2002-жылга чейин 
Ош технологиялык университетинин Кибер-
нетика жана маалымат технологиялар фа-
культетин бїтїргєн. Андан соў, 2005-жы-
лы Ноокат электр тармактары ишканасына 
операторлук кызматка орношот. 2006-жылы 
Ноокат РЭТинде жеўилдиктер боюнча эсепчи, 
2006-2007-жылдары кыргыз армиясынын ка-
тарында аскердик милдетин єтєйт. 2007-жы-
лы Ноокат РЭТ ишканасында акт инженери, 
кийин Кєк-Бел участкасында аймактын баш-
чысы, Ноокат РЭТинде электр энергиясын са-
туу инженери, 2012-жылы «Ошэлектр» ААК-
нын Мониторинг жана анализдєє бєлїмїндє, 
электр энергиясын сатуу инженери, ага тес-
кєєчї, автоматтык системаларды башкаруу 
инженери болуп эмгектенген. 2021-жылдын 
август айынан бери карай Ноокат райондук 
электр тармактар ишканасынын жетекчиси 
болуп иштеп келе жатат.

2016-2021-жылдары Т.Зулпуев атындагы 
айылдык кеўештин депутаты болгон.

Їй-бїлєлїї. Ємїрлїк жолдошу экєє 3 кыз, 
2 уулду тарбиялашып, эрезеге жеткирїїдє.

«ОЙЛОР ЖАНА МАЕКТЕР» – 



Ноябрь айында Кыргыз 
Республикасынын ЖМК 

єкїлдєрїнєн турган топ 
Тїркиянын Стамбул шаарына, 

андан ары Шанлыурфага учтук. 
Ал жерден Казак, Азербайжан 

Республикаларынан жана 
Канададан келген журналисттер 

менен жолугушуп, єз 
мекенибизге кайткыча алар 

менен Тїркиянын Сирия 
мамлекетине жакын жайгашкан 

Шанлыурфа жана Газиантеп 
шаарларындагы музейлерин, 

маданий мурастарын, байыркы 
шаарларын чогуу кыдырып 

жїрдїк.  Иш-чараны уюштурган 
Тїркия Республикасынын Туризм 

жана маданият министрлиги 
менен Тїркия туризм таанытуу 

жана єнїктїрїї (TGA) 
агенттигине ыраазычылык 

билдиребиз. 

Сирияга чектеш Шанлыурфа шаарында

ОТУНУ БАЛЫККА, ЖАЛЫНЫ 
КЄЛМЄГЄ АЙЛАНГАН ЫЙЫК 
ЖАЙДАН ХАРРАНГА ЧЕЙИН

АЗАН ЖАЎЫРГАН 
ЖАШЫЛ ШААР

Шанлыурфа – Тїркиянын 
тїштїк-чыгышында жайгашкан 
эў байыркы шаарлардын би-
ри. Тарыхый булактарда “Эдес-
са” деп аталат. Шаарда негизи-
нен тїрк, араб жана кїрт улут-
тары жашайт. Шаар эў сонун ди-
ний храмдары, балыкка толгон 
кєлї жана саябан бактары, му-
зейлери менен келген коноктор-
ду єзїнє тартат. Ноябрдын ая-
гы болсо да бак-дарактар жапжа-
шыл. Абанын температурасы 14-
15 градус жылуу. Аба ырайы биз-
деги сентябрь айындай жылуу, 
жагымдуу. Шанлыурфада жай-
кысын абдан ысык жана кур-
гак болгондуктан климатка жа-
раша фермерлер пахта єстїрїп, 
мол тїшїм алышат. Биз барган 
учурда талаада айрым жерлерде 
пахта буласы апапак бойдон те-
рилбей турганын кєрдїк. Шаар-
дын сыртындагы айдоо аянтта-
рында катар-катар олтургузулган 
зайтун менен мистенин дарак-
тарынын абдан кєптїгїнє жана 
алар жергиликтїї элдин эў не-
гизги оокаты жана киреше була-
гы экендигине кїбє болдук. 

ШАНЛЫУРФА 
– ИБРАГИМ 
ПАЙГАМБАРДЫН 
КИЧИ МЕКЕНИ

Ибрагим пайгамбар ушул жер-
де туулган деген божомолдор ай-
тылат. Шанлыурфанын еврей, 
христиан жана ислам тарыхы 
менен байланышы бар. Ошон-
дой эле Ибрагимдин кичи меке-
ни болгон деген тарыхы бар їчїн 
«пайгамбарлар шаары” деп ата-
лат. Калкынын дээрлик кєпчїлї-
гї мусулмандар, алардын басым-
дуу бєлїгї суннит багытындагы 
исламды карманышат. Шаарда 
намаздын убагы келгенде азан 
катуу жаўырып турат. Кайсыл 
жерде жїрбє, кєпчїлїк эркек 
кишилер колунан теспесин тї-
шїрбєй, зикир чалып жїргєнїн 
кєрєсїў.

ЫЙЫК КЄЛДЄГЇ 
БАЛЫКТАРГА ЖЕМ 
ТАШТАДЫК

Шанлыурфадагы зыярат кы-
луучу борбордук жай – Халил-
Рахман мечити жана ага жана-
ша жайгашкан ыйык жана кол 
тийгис сазан балыгы сїзгєн Иб-
рагим кєлмєсїнє барып зыярат 
кылдык. Аял кишилер жоолук-
суз кирбейт. Балыктуу кєл аб-
дан кызыктуу жер. Балыктар-
ды жергиликтїї эл жана бар-
ган туристтер эч качан карма-
байт. Тескерисинче, аларга жем 
таштап, тилек айтып, дуба кы-
лып чыгышат. Анткени, ула-
мыштарга караганда кєл да, ба-
лыктар да ыйык деп эсептели-
нет. Легендада айтылгандай бул 
балыктар бир кезде отун бол-
гон жана бул кєлмєнїн ордун-
да чоў жалын кїйїп турган. Фа-
раон Намрут айылдын ар тара-
бынан отун чогултуп от жакты-
рып,  Ибрагим пайгамбарды от-
ко таштап кїйгїзїїнї буйруган. 
Бирок, ошол мезгилде Жараткан 
ага жол бербей, отунду балык-
ка, жалынды кичинекей кєлмє-
гє айлантты деген кызыктуу ле-
генда айтылат.

ДЇЙНЄ ЖЇЗЇН 
КЫЗЫКТЫРГАН 
ГЄБЕКЛИ-ТЕПЕ

Шаар тарыхый окуяларга аб-
дан бай. Алардын эў негизгиси 
Шанлыурфага жакын жердеги 
(12 км) биздин заманга чейинки 
9000-жылдарга таандык неолит 
доорундагы  Гєбекли-Тепе храм 
комплексин айтууга болот. Бул 
жерде биз менен кошо зыярат 
кылган жергиликтїї жана чет 
элдик туристтер да кєп болду.

Тїркиянын эў байыркы мада-
ний мурасы болгон Гєбекли-Тепе 
2018-жылы ЮНЕСКОнун Бїт-
кїл дїйнєлїк мурастар тизме-
сине кирген. Тарыхый уранды-
лар “тарыхый маалымдама” бол-
гондуктан, бир чети ЮНЕСКОго 
катталгандан тартып бул аймак-
ка дїйнє жїзїнєн келген турист-
тердин саны абдан жогорулаган. 
Азыркы учурда тєгєрєктїн тєрт 
бурчунан Т тїрїндєгї стелалар-
ды єз кєзї менен кєрїїнї каалап 
келгендер миўдеп саналат. 

Неолит дооруна таандык ко-
нуш 1963-жылы Стамбул жа-
на Чикаго университеттеринин 
адистеринин изилдєє иштери-
нин жїрїшїндє табылган.

Андан кийин Тїркиянын ма-
даният жана туризм министрли-
ги менен маданий мурастар жана 
музейлер башкы башкармалыгы-
нын изилдєє иштерине урукса-
ты берилгенден кийин 1995-жы-
лы Гєбекли-Тепенин аймагын-
дагы казуулар Клаус Шмиддин 
жетекчилиги астында Германия-
нын археологиялык институту-
нун жана Шанлыурфа музейи-
нин адистеринин катышуусун-
да жїргїзїлїп баштаган.

Казуу учурунда неолит доору-
на таандык бийиктиги 3 метр-
ден 6 метрге чейин, салмагы 40 
тоннадан 60 тоннага чейинки Т 
тїрїндєгї жырткыч жаныбар-
лардын сїрєттєрї тїшїрїлгєн 

стелалар чыккан. Ошондой 
эле ар кандай тарыхый экспо-
наттар, анын ичинде диамет-
ри 8 метрден 30 метрге чейин-
ки дїйнєдєгї эў эски храмдын 
урандылары, бийиктиги 65 см 
болгон адамдын эстелиги, он-
дон ашык чоў сыйынуу жайы, 
ошондой эле неолит мадания-
тынын єкїлдєрї тарабынан ри-
туалдык максатта колдонулган 
200дєн ашык таш мамычалары 
табылган. 

ДЫЙКАНДЫН 
ТАБЫЛГАСЫ 

1986-жылы айыл чарба иште-
ри менен алектенген жєнєкєй эле 
дыйкан талаадан скульптуранын 
фрагментин таап алган. Аны маа-
нилїї табылга деп эсептеп, Шан-
лыурфа шаарындагы археология-
лык музейге єткєрїп берген. Би-
рок, учурунда дыйкандын тап-
кан ташына анчалык деле маа-
ни берилген эмес. Ал бир топ 
убактан кийин гана окумуштуу-
изилдєєчїлєрдїн Гєбекли-
Тепенин сырларын ачууда резо-
нанс жараткандыгы айтылат.

Археологдор адамзаттын 
эў байыркы диний имара-
ты болгон Тїркиянын тїштїк-
чыгышындагы Гєбекли-Тепе 
храм комплексинин аймагын-
да казуу иштерин улантышууда. 
Окумуштуулардын айтымында 
Гєбекли-Тепе аймагындагы ар-
хеологиялык казуу иштери дагы 
кылымдарга созулат. Ал акыркы 
неолиттин жана адамзат цивили-
зациясынын пайда болушунун 
белгиленген хронологиясын кай-
ра карап чыгууга мажбурлайт. 
Аларды сактап калуу жана ке-
лечек муундарга єткєрїп берїї 
їчїн болгон мїмкїнчїлїктєрдї 
жана бардык аракеттерди жаса-
шарын белгилешет.

ШАНЛЫУРФАДАГЫ 
АРХЕОЛОГИЯ 
МУЗЕЙИНДЕ 

Аймактын таш доорунан ислам 
мезгилине чейинки тарыхы ча-
гылдырылган. Экспонаттардын 
саны боюнча Тїркиядагы эў чоў 
музейлердин бири. Алардын аб-
дан кєптїгїнєн 1987-жылы му-
зейге жанаша жаўы имарат, ан-
дан кийин 2015-жылы дагы бир 
имарат курулган. Музейдин экс-
позициясында биз жогоруда сєз 
кылган Гєбекли-Тепе храмы-
нын калдыктарынын майда-
чїйдєсїнє чейин деталдашты-
рылган кєчїрмєлєрї бар. Бул 
музейди кыдырып кєргєн адам-
да Гєбекли-Тепе дєўсєєсїндє-
гї археологиялык объект то-
лук таасир калтырат. Негизги 

экспонаттардын бири Балыклы 
кєлдїн жанынан табылган урфа-
лык адамдын айкели. Ошондой 
эле Невали-Чориден табылган 
экспонаттар, суу сактагычтын 
астында калган конуштун арте-
факттары ар бир адамды кызык-
тырат. Музейдин мазмунунда – 
музейдин жаралуу тарыхы, Ме-
сопотамиядагы карапага чейин-
ки неолит жана Урук деген би-
ринчи шаары, Халав керамика-
сы, коло доору, Осроен,  Жаўы 
Ассирия падышалыгынын мез-
гилдери бар.

ХАРРАН 
ШААРЫНДАГЫ 
ЇЙЛЄРГЄ 300 ЖЫЛ 

Тїркиянын тїштїк-
чыгышындагы Шанлыурфа 
шаарындагы Сирия мамлекети-
нин чек арасынан 20 чакырым 
алыстыкта байыркы эски Харран 
шаары жайгашкан. Анын атын 
“кїн кїйгєн жер” деп которсо бо-
лот. Ал єткєн мезгилдин эсте-
ликтери менен эмес, адаттагыдан 
тыш єзгєчє архитектурасы менен 
белгилїї. Ар бир бєлмєнїн їс-
тїндє конус сымал чатыры бар, 
бир кабаттуу їйлєр. Жайында 
салкын, кышында жылуу. Азыр-
кы учурда бул їйлєр туристтер 
їчїн экспонат бойдон калууда.  
Жашоочулардын басымдуу бє-
лїгї 2-3 чакырымдай алыстык-
та жайгашкан жаўы конуштарда 
турушат. Ылайдан салынган їй-
лєрдїн биринде жашаган Решад 
мырзага кайрылганыбызда ал: 
“Ата-бабаларымдан калган їй-
дї мен ыйык кєрєм. Бул жерде 
он эки жашымдан бери жашайм. 
Чатыры конус сымал бул їйлєр-
гє 300 жыл болду. Дїйнєнїн їч 
гана жеринде бар. Бири Харран 
шаарында, экинчиси Сирияда, ал 
эми їчїнчїсї Италиянын Альбе-
робелло районунда,” - деп ата ко-
нушун эч качан таштабай турга-
нын айтты. Шанлыурфадагы ар-
хеология музейинин залдарынын 
биринде бул їйлєрдїн кєчїрмє-
сї коюлган.

(Уландысы бар)

Бактыгїл КУЛАТАЕВА,
Бишкек – Шанлыурфа.
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Єчпєс єнєр ээси

ЫР БАГБАНЫ – БАБАРАВШАН ТУРГУНБАЕВ
Є

нєр дїйнєсїнїн 
єчпєс жылдызда-
ры тууралуу жазуу 
да, ой жїгїртїї да 

оўой эмес. Чыгаан таланттар-
дын ємїр баянын, єнєр дайра-
сын айтып четине чыгууга бол-
бос. Кызык, тамшандырар жа-
шоо тагдырлары тайыздабай 
улам жыл єткєн сайын тереў-
дей берет белем? Айталык, ыр-
дын пири Рыспай Абдыкады-
ровду кимдер билбейт? Кєзї єт-
кєнї менен обологон обондо-
ру жашап, кайрадан жашарып 
жатат. Анын ырлары менен чо-
ўойгон, торолгон талант жо-
луна аттангандардын алды де-
ле далай жылды арытып кою-
шуптур. Рыспайдын шакирт-
тери, замандаштары чынында 
каркырадай катары менен канат 
кїїлєшїп катуу чыгышкан. Ка-
лыйбек Тагаев, Аксуубай Ата-
баев баш болгон ондогон обон-
чу, музыкант, композиторлор-
дун чыгармалары аттын каш-
касындай айырмаланып турар 
эле. Ырдын текстине, маўызы-
на єзгєчє маани беришчї. Азыр-
кы обончу-аткаруучулар менен 
салыштырганда Рыспайлардын 
дооруна жетїї мїмкїн эмес. Єл-
бєс, єчпєс обондору менен тоо 
жаўыртып калышты.

Биз 1969-жылы Ош мамлекет-
тик педагогикалык институту-
нун музыкалык-педагогикалык 
факультетине кирип, окуп кал-
дык. Ырдын пири Рыспайдын 
арааны жїрїп, дїўгїрєп турган 
учуру. “Тїгєйїм”, “Алмашым”, 
“Алтынчы кїнї кечинде” жана 
башка жагымдуу ырлары радио, 
теледен тїшпєй байма-бай жа-
ўырып, жаўы обондору оболоп 
чыгып, эл сїйїїсїнє алынып 
кетти. Чагылгандай тездик ме-
нен кадыр-барк кїттї, даўазасы 
таш жарып калды.

“Рыспай окуган окуу жай-
да окуп жатабыз” деген сый-
мык баарыбызда бар эле. Рыс-
пайдын атак-даўкы биз окуган 
окуу жайдын чамгарагын кєкє-
лєтїп туруучу. 

Аталган атактуулар окуган 
факультетке негизинен чымы-
ны барлар келер эле. Айылдан 
келген нотадан кабары жок бо-
лочок музыканттарды окутуу 
жеўил болбой калсын. Бир 
жакшы жери 4 жыл ичинде 
дээринде барлар кадимкидей 
музыкалык билимге сугары-
лышып калуучу. Курсташтар-
дан Бабаравшан аккордеондо 
эў жакшы окуп, классикалык 
чыгармаларды катырып ой-
ноп калганына тан берип ка-
лар элек. Бах, Моцарт, Чай-
ковский, Бетховендердин, дїй-
нєлїк музыканын шедеврлери 
менен таанышуу анын жан дїй-
нєсїн козгоду белем. Катылып 
жаткан кудайдан келген музы-
калык ынтаасы ачылып, бирок 
бизге байкатпай жїргєн экен.

1973-жылы окуу жайды бїт-
тїк, туш-тушка чилдей тарадык. 
Оо, бир кїнї Кыргыз эл акыны 
Сооронбай Жусуевдин сєзїнє 
жазылган “Сен таарынсаў таа-
рын тагдырга, бирок жаным ма-
га таарынба” деген ыр оболоп 
калбаспы. Ушунчалык муўдуу, 
кєз жашыўды кылгырткан  му-
зыкасына сєзї шай келген обон-
дуу ырдын автору курсташыбыз 

Бабаравшан Тургунбаев экен. 
Чындык керек, алгачкы “Унут-
падым” аттуу керемет обонуна 
арбалып эле калдык.  Аккор-
деондун коштоосунда єзї атка-
рып, ажарына чыгарган. Анда 
жыйырма жаштын ар жак, бер 
жагында эле болуш керек. “Ке-
мелине келтире жараткан ке-
ремет обонду кандайча жара-
тып калды, 21 жаштын жазын 
кєргєн жигиттин башынан ай-
рылуу азабы єттїбї? Жактыр-
ган кызына кайдан жетпей жї-
рєт? Жїрєгї кїйїттїї Бабарав-
шан кїчїн ырдан чыгардыбы? 
Же кїчтїї текстке эле таянып, 
тагдыр обонун жараттыбы?” - 
деген толгон-токой суроолор 
туула берер эле.

Эми бул ырды кимдер га-
на аткарбады. Оозго тез алын-
ды. Сїйїїдєн жолу болбогон-
дордун армандуу гимнине ай-
ланды. Оюн-зоок, той-топурда 
кєздєн жашты сызылтып, сыз-
датып турар элек. Сїйїїдєн боо-
ру бїтїн ким бар десек, чынында 
эле боору бїтїндєр сейрек тур-
байбы? Тургунбаевдин ыр таг-
дырынан таасир алгандар анда 
кєп болду. Ошентип, ырдын пири 
Рыспайдын жаўы шакирти шаў-
шып чыга келди.

Рыспай, Рыспай демекчи биз 
анын кєрєр кєзї, сїйїїсї Дав-
лет Ысманова менен бир курс-
та бирге окуп калдык. Суктан-
дырган сулуу Давлет Рыспай-
дын баркына жетти. Тилекке 
каршы, экєєнїн теў кєзї єтїп 
кетти. Давлеттен улам Рыспай 
Абдыкадыровду жакын кєрєр 
элек. Филармониядан чыгып, 
окуусун улантып, бїткєндєн 
кийин биздин факультетте иш-
теп калды. Эми аккордеонду 
андай ойногондор кем. Вир-
тоуздук чеберчилигинде чек 
жок. Нотага салынган класси-
калык чыгармаларды да жетчї 
жерине жеткирип, бийик деў-
гээлге жетелеп салчу. Бир топ 
аккордеонисттер мына ушул 
улуу музыканттын таасиринде 
жетилишти.

Тоо булбулу Токтогул, Боога-
чы, кайран Атайларда не деген 
арман бар? Алымканына жет-
пей бир кїнї оору, бир кїнї соо 

Токомдун сїйїїсї. Їкєйїнє жет-
пей боздогон Боогачынын ыйы, 
кїйдїм чок менен бирде жалын, 
бирде єрт болгон Атайдын Се-
деби не деген сїйїї себептери. 
Бабаравшандын арманы, тагдыр 
таарынычы жогорку дєє-шаа 
таланттардын арманынан аш-
са ашар асти кем калбайт. Жї-
рєккє тыз дегизип чок салган 
салмактуу, кабырганы кайыш-
тырган кайгылуу обон тагды-
ры жашап, жаўырып келет! Кєз 
жашсыз тагдырды ырдоо мїм-
кїн эмес. Їшкїрїгїбїз таш жа-
рып, жараланып кабыл алабыз. 
Тагдырга таарынбаганда ким-
ге таарынабыз? Миў жылдар-
ды арытар “Алымкан”, “Їкєй”, 
“Кїйдїм чоктордун” катарында 
Бабаравшандын “Унутпадым” 
тагдыры да оболой берет. Учу-
рунда ушул тагдыр ырына теў 
обон жаралганда улуу башын 
кичик кылып, Кыргыз эл акы-
ны Сооронбай Жусуев ыраазы 
болуп, гїл дестесин сунуп, ба-
тасын берген. Акындардын бир 
ємїрї поэзиялары болсо – бир 
ємїрї обондуу ырлары болуп 
саналат. Обондуу ырлар ошол 
акындардын даўазасын кєтє-
рїп, кєпчїлїккє таанытат. Сє-
зї менен обону жарашкан ырлар 
элдин рухий ырысына айланат. 

Обон ооматы Бабаравшан 
Тургунбаевди тез эле эл оозу-
на таанытты. Жазуучу Жыл-
кычы Жапиевдин сєзїнє чыга-
рылган “Неге тїшкє киресиў?” 
ыры да популярдуу болуп чыга 
келди. Убагында: “Уйку бербей 
тынчыраак неге тїшкє киреси-
ўи” чынында жаштардын сїйїк-
тїї ырына айланып, уйкубузду 
умачтай ачып турган. Зор акын 
Турар Кожомбердиевдин сєзї-
нє жазылган “Тїнкї сиренасы” 
жаштардын жан дїйнєсїн коз-
году. Ушул ырды ырдап жїрї-
шїп сїйїїлєрїн табышканы-
на тан беришип, азыр да айтып 
жїрїшєт. Сїйїї кереметине ай-
ланган аталган ыр – кылымдар 
кыярбас сыр.

Ошол жетимишинчи жылдар 
Бабаравшан їчїн жемиштїї 
жылдар болду. Ондогон обон-
дору оболоду.

Сїйїї демекчи, эл-жерди 

сїйїїдєн єткєн сїйїї боло-
бу? Кылымдар солк этпес улуу 
“Манас” эпосундай эпос дїй-
нє элинин бир да элинде жок. 
Тууган жер, тууган элге болгон 
сїйїїбїздїн єлбєс-єчпєс ыр-
дан тургузулган эстелиги мы-
на ушул улуу эпос. Таўгєрї, не-
бактан келе жаткан кыямат ка-
йымдар не деген ажайып курул-
ган кооз шаарларды, сепилдер-
ди, ажайып салынган хан са-
райларды кыйратты. Алардын 
ордунда катуудан тулга, жум-
шактан кїл калды. Ачып-кєздї 
жумганча жер їстїн кїм-жам 
кылган зилзала, шамал, тол-
кундар, согуш-жортуулдар бир 
гана эпосубузду кыйрата алба-
ды. Кыраан кыргыз кырылбай 
Манасын ырдап, улуу ырды да-
ўазалап келїїдє. Демек, мекен, 
эл-жер темасы єчпєс тема. Эл-
жер, мекен жєнїндє жаралган 
чыгармалар арбын. Бардык 
обончулар бул єлбєс-єчпєс 
темага кайрылышты. Єзгєчє 
обондорду чыгаруу чымыр-
канган эмгекти талап кылаары 
анык. Бул жагынан  Бабарав-
шан Тургунбаев сыныбызга 
толду. Акын Жээнбай Мамбе-
талиевдин “Тууган жер” деген 
ырын гезиттен окуп жакты-
рып, жалындуу ырын чыгарды. 
Бул ырды булбулубуз Кыргыз 
Республикасынын эл артисти 
Саламат Садыкова мыкты ыр-
дап жїрєт. Буга чейин Кыргыз 
Республикасынын эл артистте-
ри Анарбек Ибраев оркестрдин, 
Алтынбек Сапаралиев эстрада-
лык ансамблдин коштоосунда 
ырдады. Ал эми эстрада жыл-
дызы Тынчтыкбек Ынакбеков 
“Тууган жерди” айрыкча ажа-
рына чыгарды. Жакында опера 
балет театрынын солисти Ороз-
бек Бакытов єз репертуарына 
кошту.

Обончу акындар менен тыгыз 
иштешїїдє. Айрыкча Кыргыз 
Республикасынын маданияты-
нын эмгек сиўирген ишмери 
Карымшак Ташбаев, таланттуу 
акындар Алымкан Дегенбаева, 
Абдилаат Дооров, Надырбек 
Алымбеков жана А.Авазовдор 
жакшы ырларды жазып бериш-
ти. Жакшы обондор жаралууда. 

Мисалы, кайран акын Карым-
шак Ташбаевдин сєзїнє жа-
зылган “Кайран жаштык кай-
дасыўы” капарыбыздан чыгар 
эмес. Аталган акындардын ыр-
ларына чыгарылган ар бир обо-
нун айтып олтурсак сєз бїтпєс. 
Обончунун балдар їчїн чыгар-
ган “Боюм єсїп калганбы” аттуу 
жана башка ырлары, жакында 
жаралган шахтёрлордун, рево-
люционерлердин бешиги, меке-
ни Сїлїктї шаары жєнїндє жа-
зылган жаўы ырын жаўы ырчы-
лар ырдай башташты. Ыр баг-
баны Бабаравшандын ыр шагы 
кыштыр-жайдыр бїрдєп тура-
ры чындык.

Тууган жер жєнїндє ырдоо 
ырыс! Мекенибиз бар їчїн тє-
бєбїз кєккє жетїїдє. Бабарав-
шандын “Тууган жери” эў жак-
шы жаралган, аны аткаргандар 
да маш аткарган. Тууган жер 
симфониясы кулагыўа жаўы-
рып, тула боюўду кубаныч бий-
лейт. Тууган жер, ата конуш ме-
кенибиз бар экенине тобо кыла-
быз. Бул ыр “Тууган жер” туура-
луу ырлардын туу башы десек 
жаўылыштык эмес.

Самандай сапырылган ырлар 
кєп, алардын ємїрї кыска. Де-
мек, кеп санында эмес, сапатын-
да. Айтайын дегеним Бабарав-
шан Тургунбаев бир канча ыр-
ларга обон жаратты. Жаратып 
да жатат. Ырдын пири Рыспай-
дын шакирти Бабаравшан Тур-
гунбаевдин чыгармачылыгын 
толук айтууга ай, балким жыл 
аралыгы да жетпес. Жемиштїї 
эмгек їзїрї кемибейт.

Курсташым Бабаравшан Тур-
гунбаев єзї айтмакчы єнєрїн 
єргє сїрєєдє. Алгач мектеп-
терде музыка мугалими бо-
луп иштеди. Ал ортодо туул-
ган жери Лейлектин мадания-
тын кєтєрїїгє ортоктош бол-
ду. Лейлектен чыккан мыкты 
акындар Курбаналы Сабыров, 
Абдилаат Дооровдун жакшы 
ырларына жараштырып жак-
шы обондорун жаратты, жара-
тып да жатат.

Кийинки жылдары Ош шаа-
рында иштеп, жогорку окуу 
жайлардын маданиятын  кєтє-
рїїгє, студенттерге музыкалык 
билим берїїгє жигерин арна-
ды. Чакырылган салтанаттар-
дын шаўын чыгарып, “Бали Ба-
баравшан” атка конууда.

Баса, Кыргыз Республикасы-
нын эмгек сиўирген ишмери Ба-
баравшан Тургунбаев ырдын пи-
ри Рыспайдын, Тїгєлбай Каза-
ковдун, Жолдошбек Мамажа-
новдун, Апас Жайнаковдун жа-
на башка мен-мен деген обончу, 
композиторлордун ырларын ат-
карып келїїдє. “Алтын фонду-
да” алтындай обондору кабыл 
алынган.

Курсташым Бабаравшан 
уул-кыздарынын урматын кє-
рїп, неберелерин эркеле-
тїїдє. Музыканттын бактысы-
чыгармачылыгы, дагы-дагы би-
йик обондорду жаратуунун їс-
тїндє чымырканып иштєєдє. 

Чыгаан обончу-музыкант, ат-
каруучуга чыў ден соолук каа-
лайбыз. Бар бол, талантыў таш-
кындай берсин. Жаўы жылыў 
кут болсун!

Айчїрєк МАКЕШОВА
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БИР МАНДАТТУУ №31 ЧЇЙ-КЕМИН ШАЙЛОО ОКРУГУ БОЮНЧА 
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖОГОРКУ КЕЎЕШИНИН 

ДЕПУТАТЫН ШАЙЛОО НАТЫЙЖАЛАРЫ ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ШАЙЛОО ЖАНА РЕФЕРЕНДУМ 
ЄТКЄРЇЇ БОЮНЧА БОРБОРДУК КОМИССИЯСЫНЫН

ТОКТОМУ
“Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòàðûí øàéëîîíó äàéûíäîî æºí¿íäº” Êûðãûç 

Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 2021-æûëäûí 29-àâãóñòóíäàãû ¹370 Æàðëûãû ìåíåí Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòàðûí øàéëîî 2021-æûëäûí 28-íîÿáðûíà äàéûíäàëäû.

“Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòàðûí øàéëîîíó ºòêºð¿¿ áîþí÷à øàéëîî îêðóã-
äàðûíûí ñõåìàñû æàíà ÷åê àðàëàðû æºí¿íäº” Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºò-
êºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí 2021-æûëäûí 5-ñåíòÿáðûíäàãû ¹684 òîêòîìó ìåíåí áèð ìàí-
äàòòóó ¹31 ×¿é-Êåìèí øàéëîî îêðóãóíóí ñõåìàñû æàíà ÷åê àðàñû áåêèòèëäè.

Áèð ìàíäàòòóó ×¿é-Êåìèí øàéëîî îêðóãóíäà äîáóø áåð¿¿í¿ ºòêºð¿¿ ¿÷¿í 84 øàéëîî ó÷àñòîãó ò¿ç¿ëãºí. 
Áèð ìàíäàòòóó ¹84 ×¿é-Êåìèí øàéëîî îêðóãó áîþí÷à øàéëîî÷óëàðäûí òèçìåñèíå 114 521 øàéëîî÷ó 

êèðãèçèëãåí, àëàðäûí è÷èíåí 40 969 øàéëîî÷ó äîáóø áåð¿¿ãº êàòûøòû, áóë 35,77%äû ò¿çä¿.
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû áèð ìàí-

äàòòóó øàéëîî îêðóãó áîþí÷à Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòûãûíà òºìºíê¿                 
14 òàëàïêåðäè êàòòàäû:

1. Ñàêêàðàåâ Ìåäåðáåê Äæàìàíêóëîâè÷;
2. Æàíñåèòîâ Òûíàéáåê Êàíûáåêîâè÷;
3. Øàðøåíàëèåâ Íóðëàí Àëòûìûøîâè÷;
4. Òàøèåâ Ðóñòàì Ðàõèìîâè÷;
5. Èñåíàëèåâ Ýìèëáåê Àñêååâè÷;
6. Îñìîíàëèåâ Êàíûáåê;
7. Êàðàãóëîâ Óëàí Àéòáåêîâè÷;
8. Ìóðñàëèåâ Àêûëáåê Ðûñêåëüäèåâè÷;
9. Áîòîáàåâ Àéáåê Êóðìàíîâè÷;
10. Äóéøåíàëèåâ Íóðëàí Êàäûðáåêîâè÷;
11. Ìàìûðîâ Êóáàòáåê Øàìûðáåêîâè÷;
12. Àáàêèðîâ Àñêàð Äæóìàáåêîâè÷;
13. Ñåéòêàçèåâ Àíàø Òîêòîñóíîâè÷;
14. Ñàðèåâ Àâàñêàí Êàçàêáàåâè÷.

Àíûí è÷èíåí 13 òàëàïêåð äîáóø áåð¿¿ãº êàòûøòû.
Áèð ìàíäàòòóó ¹31 ×¿é-Êåìèí øàéëîî îêðóãó áîþí÷à Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí 

äåïóòàòûí øàéëîîíó äàÿðäîî æàíà ºòêºð¿¿ ìåçãèëèíäå 8 àðûç æàíà äàòòàíóó ò¿øò¿. Ò¿øêºí áàðäûê àðûç-
äàð æàíà äàòòàíóóëàð êàðàëûï ÷ûêòû æàíà àëàð áîþí÷à Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìûéçàìäàðûíà ûëà-
éûê ÷å÷èìäåð êàáûë àëûíäû.

¹31 ×¿é-Êåìèí îêðóãäóê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí 2021-æûëäûí 8-äåêàáðûíäàãû ¹12 ÷å÷èìè ìåíåí 
“Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèí æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòà-
ðûí øàéëîî æºí¿íäº” Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 37-áåðåíåñèíèí 4-áºë¿ã¿-
í¿í 1-ïóíêòóíà ûëàéûê ¹7047, 7058, 7015 øàéëîî ó÷àñòêàëàðûíäà øàéëîî áþëëåòåíäåðèíèí ñàíû øàé-
ëîî÷óëàðäûí ñàíûíàí àøûï êåòêåíäèãèíå áàéëàíûøòóó äîáóø áåð¿¿í¿í æûéûíòûêòàðû æîêêî ÷ûãàðûëäû.

Àë êºðñºò¿ëãºí øàéëîî ó÷àñòêàëàðûíäà äîáóø áåð¿¿í¿í æûéûíòûãûí æîêêî ÷ûãàðóó ¹31 ×¿é-Êåìèí 
îêðóãóíóí íàòûéæàñûíà òààñèð ýòïåãåí. Øàéëîîíóí íàòûéæàëàðû áîþí÷à ¹31 ×¿é-Êåìèí øàéëîî îêðó-
ãóíóí 81 øàéëîî ó÷àñòîãóíäà æûéûíòûêòàð ÷ûãàðûëäû.

Áèð ìàíäàòòóó ¹31 ×¿é-Êåìèí øàéëîî îêðóãó áîþí÷à Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí 
äåïóòàòûí øàéëîîäî äîáóø áåð¿¿í¿í æûéûíòûãû òóóðàëóó ×¿é-Êåìèí îêðóãäóê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí 
2021-æûëäûí 8-äåêàáðûíäàãû ïðîòîêîëóíóí ìààëûìàòòàðûíà ûëàéûê:

 
- Ñàêêàðàåâ Ìåäåðáåê Äæàìàíêóëîâè÷ 10152 (24,78%) äîáóø àëäû;
- Æàíñåèòîâ Òûíàéáåê Êàíûáåêîâè÷ 8771 (21,41%) äîáóø àëäû; 
- Øàðøåíàëèåâ Íóðëàí Àëòûìûøîâè÷ 3144 (7,68%) äîáóø àëäû;
- Òàøèåâ Ðóñòàì Ðàõèìîâè÷ ïîëó÷èë 3128 (7,64%) äîáóø àëäû;
- Èñåíàëèåâ Ýìèëáåê Àñêååâè÷ 2601 (6,35%) äîáóø àëäû;
- Îñìîíàëèåâ Êàíûáåê ïîëó÷èë 2111 (5,15%) äîáóø àëäû; 
- Ìóðñàëèåâ Àêûëáåê Ðûñêåëüäèåâè÷ 1981 (4,84%) äîáóø àëäû; 
- Áîòîáàåâ Àéáåê Êóðìàíîâè÷ 1540 (3,76%) äîáóø àëäû; 
- Äóéøåíàëèåâ Íóðëàí Êàäûðáåêîâè÷ 765 (1,87%) äîáóø àëäû; 
- Ìàìûðîâ Êóáàòáåê Øàìûðáåêîâè÷ 690 (1,68%) äîáóø àëäû;
- Àáàêèðîâ Àñêàð Äæóìàáåêîâè÷ 596 (1,45%) äîáóø àëäû;
- Ñåéòêàçèåâ Àíàø Òîêòîñóíîâè÷ 553 (1,35%) äîáóø àëäû;
- Ñàðèåâ Àâàñêàí Êàçàêáàåâè÷ 300 (0,73%) äîáóø àëäû;
- “Áààðûíà êàðøû” ïîçèöèÿñû ¿÷¿í 3263 (7,97%) äîáóø áåðèëäè.

Áàøêà ìàìëåêåòòèí æàðàíäóóëóãó æîêòóãóí ê¿áºëºíä¿ðãºí äîêóìåíòòåðäè òîëóê òàïøûðáàãàíäûãûíà 
áàéëàíûøòóó Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿ-
ñûíûí 2021-æûëäûí 18-äåêàáðûíäàãû ¹1453 ÷å÷èìè ìåíåí ¹31 ×¿é-Êåìèí áèð ìàíäàòòóó øàéëîî îê-
ðóãó áîþí÷à òàëàïêåð Ì.Äæ.Ñàêêàðàåâäèí êàòòîîñó æîêêî ÷ûãàðûëãàí.

Ì.Äæ. Ñàêêàðàåâäèí ñîò àðêûëóó äàòòàíóóñó Áèøêåê øààðûíûí Àäìèíèñòðàöèÿëûê ñîòóíóí 2021-æûë-
äûí 21-äåêàáðûíäàãû ÷å÷èìè ìåíåí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí-
÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí 2021-æûëäûí 18-äåêàáðûíäàãû ¹1453 ÷å÷èìè ê¿÷¿íäº êàëòûðûëãàí.

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó ñîòóíóí 2021-æûëäûí 28-äåêàáðûíäàãû òîêòîìó ìåíåí Áèøêåê øàà-
ðûíûí Àäìèíèñòðàöèÿëûê ñîòóíóí 2021-æûëäûí 21-äåêàáðûíäàãû òîêòîìó æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû-
íûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí 2021-æûëäûí 18-äåêàáðûíäà-
ãû ¹1453 òîêòîìó æîêêî ÷ûãàðûëãàí.

“Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèí æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòàðûí 
øàéëîî æºí¿íäº” Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 64-áåðåíåñèíèí 51-áºë¿ã¿íº ûëàéûê, 
“Óøóë áèð ìàíäàòòóó øàéëîî îêðóãó áîþí÷à äîáóø áåð¿¿ãº êàòûøêàí øàéëîî÷óëàðäûí êûéëà êºï äîáóøóí 
àëãàí òàëàïêåð áèð ìàíäàòòóó øàéëîî îêðóãó áîþí÷à Æîãîðêó Êå¢åøòèí øàéëàíãàí äåïóòàòû äåï òààíûëàò”.

Áèð ìàíäàòòóó ¹31 ×¿é-Êåìèí øàéëîî îêðóãó áîþí÷à Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí 
äåïóòàòûí øàéëîîäî äîáóø áåð¿¿í¿í æûéûíòûãû òóóðàëóó ¹31 ×¿é-Êåìèí îêðóãäóê øàéëîî êîìèññèÿñû-
íûí 2021-æûëäûí 8-äåêàáðûíäàãû ïðîòîêîëóíóí íåãèçèíäå, “Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèí æàíà 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòàðûí øàéëîî æºí¿íäº” Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 37-áåðåíåñèíèí 4-áºë¿ã¿íº, 64-áåðåíåñèíèí 51-áºë¿ã¿íº æàíà 65-áåðåíå-
ñèíå ûëàéûê, îøîíäîé ýëå Ì.Äæ. Ñàêêàðàåâäèí êàññàöèàëûê àðûçûíûí íåãèçèíäå ¹ÀÄ-1390/21àáñ5 àä-
ìèíèñòðàòèâäèê èø áîþí÷à Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó ñîòóíóí 2021-æûëäûí 28-äåêàáðûíäàãû 
òîêòîìóí àòêàðóó ¿÷¿í “Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê 
êîìèññèÿñû æºí¿íäº” Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 3-áåðåíåñèí, 4-áåðåíåñè-
íèí 1-áºë¿ã¿í¿í 26-ïóíêòóí, 8-áåðåíåñèí æåòåê÷èëèêêå àëûï Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðå-
ôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû

ÒÎÊÒÎÌ ÊÛËÀÒ:

1. Áèð ìàíäàòòóó ¹31 ×¿é-Êåìèí øàéëîî îêðóãó áîþí÷à Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí 
äåïóòàòûí øàéëîî áîëóï ºòò¿ äåï òààíûëñûí.

2. Ñàêêàðàåâ Ìåäåðáåê Äæàìàíêóëîâè÷ - áèð ìàíäàòòóó ¹31 ×¿é-Êåìèí øàéëîî îêðóãó áîþí÷à Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí øàéëàíãàí äåïóòàòû äåï òààíûëñûí.

3. Ñàêêàðàåâ Ìåäåðáåê Äæàìàíêóëîâè÷ - áèð ìàíäàòòóó ¹31 ×¿é-Êåìèí øàéëîî îêðóãó áîþí÷à Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí øàéëàíãàí äåïóòàòû áîëóï êàòòàëñûí.

4. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí êàòòàëãàí äåïóòàòûíà áåëãèëåíãåí ¿ëã¿äºã¿ ûðàñòà-
ìà æàíà òºø áåëãè áåðèëñèí.

5. Áóë òîêòîì “Ýðêèí-Òîî” ãàçåòàñûíà æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêº-
ð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí ðàñìèé ñàéòûíà æàðûÿëàíñûí.

6. Áóë òîêòîìäóí êº÷¿ðìºñ¿ Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíå æºíºò¿ëñ¿í.
7. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêº-

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

ÒªÐÀÃÀ Í.ØÀÉËÄÀÁÅÊÎÂÀ

Áèøêåê ø., 2021-æûëäûí 28-äåêàáðû, ¹843

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖОГОРКУ 
КЕЎЕШИНИН ДЕПУТАТТАРЫН КАТТОО ЖЄНЇНДЄ 

(БИРДИКТЇЇ ШАЙЛОО ОКРУГУ БОЮНЧА)

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ШАЙЛОО 
ЖАНА РЕФЕРЕНДУМ ЄТКЄРЇЇ БОЮНЧА 

БОРБОРДУК КОМИССИЯСЫНЫН
ТОКТОМУ

«Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèí æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëè-
êàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòàðûí øàéëîî æºí¿íäº» Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 65-áåðåíåñèíå, 
«Áèðäèêò¿¿ øàéëîî îêðóãó áîþí÷à Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîð-
êó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòàðûí øàéëîîäî äîáóø áåð¿¿í¿í æûéûíòûê-
òàðû æàíà øàéëîîíóí íàòûéæàëàðû æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêà-
ñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèñ-
ñèÿñûíûí 2021-æûëäûí 15-äåêàáðûíäàãû ¹836 òîêòîìóíóí íåãèçèí-
äå, îøîíäîé ýëå «Àëüÿíñ» ñàÿñèé ïàðòèÿñûíûí àðûçûíûí íåãèçèíäå 
¹ÀÄ-1390/21àáñ5 àäìèíèñòðàòèâäèê èø áîþí÷à Áèøêåê øààðûíûí 
Àäìèíèñòðàòèâäèê ñîòóíóí 2021-æûëäûí 21-äåêàáðûíäàãû ÷å÷è-
ìèí æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó ñîòóíóí 2021-æûëäûí  
28-äåêàáðûíäàãû òîêòîìóí àòêàðóó ¿÷¿í «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû 
æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí  
3, 4, 8-áåðåíåëåðèí æåòåê÷èëèêêå àëûï Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû

 
ÒÎÊÒÎÌ ÊÛËÀÒ:

 
1. Áèðäèêò¿¿ øàéëîî îêðóãó áîþí÷à Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æî-

ãîðêó Êå¢åøèíèí òºìºíê¿ øàéëàíãàí äåïóòàòòàðû êàòòàëñûí:
 
«Àòà-Æóðò Êûðãûçñòàí» ñàÿñèé ïàðòèÿñûíàí:
1. Òîðîáàåâ Áàêûò Ýðãåøåâè÷
2. Èñìàèëîâ Ôàðõàò Äàòêàáàåâè÷
3. Ñàðûáàøîâ Òààëàéáåê Íàñèðáåêîâè÷
4. Ìàòêåðèìîâ Àéáåê Òóðàòàëèåâè÷
5. Òîêòîðáàåâ Æå¢èøáåê Øåðìàìàòîâè÷
6. Ñóëàéìàíîâ Ýëüäàð Íóðëàíîâè÷
7. Ñàáèðîâ Ðàâøàíáåê Àçàòîâè÷
8. Ñàäûðáàåâà Æûëäûç Ýñåíáåêîâíà
9. Êîçóåâ Àëèøåð Àáèáèëëàåâè÷
10. Êûäûêáàåâ Æàíûáåê Ñóëòàíîâè÷
11. Ìàñàáèðîâ Òàëàéáåê Àéòìàìàòîâè÷
12. Èñàåâà Äæàìèëÿ Êóáàíû÷áåêîâíà
13. Íàðìàòîâà Íàäèðà Àçèìîâíà
14. Òàëèåâà Êàìèëà Àáäûðàçàêîâíà
15. Êóëòàåâà Ãóëøàðêàí Îêîíîâíà
 
«Èøåíèì» ñàÿñèé ïàðòèÿñûíàí:
1. Àëèåâ Ìåäåðáåê Êóáàíû÷åâè÷
2. Äæóñóïîâ Ýìèëáåê Ðàìèäèíîâè÷
3. Òààëàéáåê êûçû Æûëäûç
4. Îìóðçàêîâ Ñóéóíáåê Àáäûëäàåâè÷
5. Îðìîíîâ Óëóãáåê Çóëïóêàðîâè÷
6. Ñûäûãàëèåâ Íóðáåê Îìóðáåêîâè÷
7. Ìóðàòàëèåâ Ìàðàò Ìîëäîíîâè÷
8. Øàáàçîâ Áàõðèäèí Âàëèåâè÷
9. Æàêûøîâ Ðóñëàíáåê Øåðãàçèåâè÷
10. Òåìèðáàåâà Ìèðãóë Îìóðçàêîâíà
11. Àáäèáàåâà Àéñàðà Íûøàíîâíà
12. Ñóëòàíáåêîâà ×îëïîí Ààëûåâíà
 
«Ûíòûìàê» ñàÿñèé ïàðòèÿñûíàí:
1. Êîêóëîâ Ýðóëàí Êàë÷îðîåâè÷
2. Ìàæèòîâà Øàðàïàòêàí
3. Ìàìûòîâ Òàëàíò Òóðäóìàìàòîâè÷
4. Òåíòèøåâ Áàêûò Ýðêèíîâè÷
5. Ñûäûêîâ Ìóðàäèë Æàíûøáåêîâè÷
6. Ìàìàòàëèåâ Ìàðëåí Àáäûðàõìàíîâè÷
7. Ò¿ëºáàåâ Áàëáàê Çàðëûêîâè÷
8. Èñàòáåê êûçû Àèäà
9. Ëóðîâà Ëåéëà Õèÿíîâíà
 
«Àëüÿíñ» ñàÿñèé ïàðòèÿñûíàí:
1. Àéäàðáåêîâ ×èíãèç Àçàìàòîâè÷
2. Ñóëàéìàíîâ Àëòûíáåê Òóðäóáàåâè÷
3. Èñèðàèëîâ Àçàìàò Àëìàçáåêîâè÷
4. Àëèìæàíîâ Ôàðõîäáåê Àéáåêîâè÷
5. Àêàåâ Æàíàðáåê Êóáàíû÷îâè÷
6. Ìîëäîáåêîâà Ãóëêàí Ñàêèíîâíà
7. Àëèìæàíîâà Íèëóôàð ßêóáæàíîâíà
 
«Á¿ò¿í Êûðãûçñòàí» ñàÿñèé ïàðòèÿñûíàí:
1. Ìàäóìàðîâ Àäàõàí Êèìñàíáàåâè÷
2. Ìàñàëèåâ Èñõàê Àáñàìàòîâè÷
3. Òîêòîøåâ Ýìèëü Òîêòàêóíîâè÷
4. Ýðáàåâ Àëèøåð Òàøáàåâè÷
5. Íàðìàòîâà Îðîçàéûì Êî÷êîíáàåâíà
6. Êîæîêóëîâà Ãóëÿ Àêìàòêóëîâíà
 
«Ûéìàí Íóðó» ñàÿñèé ïàðòèÿñûíàí:
1. Êàäûðáåêîâ Íóðæèãèò Êàäûðáåêîâè÷
2. Àéæèãèòîâ Ñóëòàíáàé Àáäðàøèòîâè÷
3. Ìàìàñàäûêîâ Çàìèðáåê Äóéøàëûåâè÷
4. Àøèìîâà Äèíàðà Àøèìîâíà
5. Ðàèìáà÷àåâà Âèíåðà Êàëûáåêîâíà
 
2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí êàòòàëãàí äåïóòàòòà-

ðûíà áåëãèëåíãåí ¿ëã¿äºã¿ ûðàñòàìàëàð æàíà òºø áåëãèëåð áåðèëñèí.
3. Áóë òîêòîìäóí êº÷¿ðìºñ¿ Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå-

¢åøèíå æºíºò¿ëñ¿í.
4. Áóë òîêòîì «Ýðêèí-Òîî» ãàçåòàñûíà æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêà-

ñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèñ-
ñèÿñûíûí ðàñìèé ñàéòûíà æàðûÿëàíñûí.

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

ÒªÐÀÃÀ Í.ØÀÉËÄÀÁÅÊÎÂÀ
 
Áèøêåê ø., 2021-æûëäûí 28-äåêàáðû, ¹844
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АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ И 
ИНВЕСТИРОВАНИЯ СООБЩЕСТВ (АРИС) 

ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР НА ЗАКУПКУ
АНТИСЕПТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ

Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ ïî òåíäåðó ìîæåòå ïîëó÷èòü ïî 
òåëåôîíó, óêàçàííîìó íèæå èëè îòïðàâèâ çàïðîñ íà ýëåêòðîííóþ 
ïî÷òó zakupki@aris.kg.

Äëÿ ïîëó÷åíèÿ òåíäåðíûõ äîêóìåíòîâ íåîáõîäèìî ïðîéòè ðå-
ãèñòðàöèþ íà ñàéòå ÀÐÈÑ åñëè âû åùå íå çàðåãèñòðèðîâàíû, çàòåì 
ïîäàòü çàÿâêó íà ó÷àñòèå â äàííîì òåíäåðå.

Êîíêóðñíûå ïðåäëîæåíèÿ äîëæíû áûòü äîñòàâëåíû ïî àäðåñó 
óêàçàííîìó íèæå äî 10.00 ÷àñîâ (ìåñòíîãî âðåìåíè), 14 ÿíâàðÿ 
2022 ãîäà. 

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

Ñ/Î-383

АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ И 
ИНВЕСТИРОВАНИЯ СООБЩЕСТВ

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (АРИС)
ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР

«ЗАКУПКА СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ДЛЯ МЕЛКОСРОЧНОГО 
РЕМОНТА ОФИСА АРИС»

Çàèíòåðåñîâàííûå êîìïàíèè èëè ëèöà ìîãóò ïðèîáðåñòè ïîëíûé 
êîìïëåêò äîêóìåíòîâ íà ó÷àñòèå â äàííîì òåíäåðå äî 11.00 ÷. 21 ÿí-
âàðÿ 2022 ã. ïîñëå ðåãèñòðàöèè íà ñàéòå ÀÐÈÑ (www.aris.kg).

Êîíêóðñíûå ïðåäëîæåíèÿ äîëæíû áûòü äîñòàâëåíû â óêàçàííûé 
îôèñ íèæå íå ïîçäíåå 21 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà, 11.00 ÷àñîâ (ìåñò-
íîå âðåìÿ).

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ è îçíàêîìèòüñÿ ñ òåíäåðíîé äî-
êóìåíòàöèåé â îôèñå Àãåíòñòâà ðàçâèòèÿ è èíâåñòèðîâàíèÿ ñîîá-
ùåñòâ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè ïî ñëåäóþùåìó àäðåñó:

Êûðãûçñêàÿ Ðåñïóáëèêà, ã.Áèøêåê, 
óë.Áîêîíáàåâà, 102, îòäåë çàêóïîê, 

òåë.: +996(312) 62-07-52, 30-18-05 (äîï. 128),
fax: +996(312) 62-47-48, 

e-mail: zakupki@aris.kg, bkudaibergenova@aris.kg 
èëè íà ñàéòå www.aris.kg

Ñ/Î-384

АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ И 
ИНВЕСТИРОВАНИЯ СООБЩЕСТВ

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (АРИС)
ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ ТИПОГРАФИИ»

Çàèíòåðåñîâàííûå êîìïàíèè èëè ëèöà ìîãóò ïðèîáðåñòè ïîëíûé 
êîìïëåêò äîêóìåíòîâ íà ó÷àñòèå â äàííîì òåíäåðå äî 11.00 ÷. 21 ÿí-
âàðÿ 2022 ã. ïîñëå ðåãèñòðàöèè íà ñàéòå ÀÐÈÑ (www.aris.kg).

Êîíêóðñíûå ïðåäëîæåíèÿ äîëæíû áûòü äîñòàâëåíû â óêàçàííûé 
îôèñ íèæå íå ïîçäíåå 21 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà, 11.00 ÷àñîâ (ìåñò-
íîå âðåìÿ).

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ è îçíàêîìèòüñÿ ñ òåíäåðíîé äî-
êóìåíòàöèåé â îôèñå Àãåíòñòâà ðàçâèòèÿ è èíâåñòèðîâàíèÿ ñîîá-
ùåñòâ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè ïî ñëåäóþùåìó àäðåñó:

Êûðãûçñêàÿ Ðåñïóáëèêà, ã.Áèøêåê, 
óë.Áîêîíáàåâà, 102, îòäåë çàêóïîê, 

òåë.: +996(312) 62-07-52, 30-18-05 (äîï. 128),
fax: +996(312) 62-47-48, 

e-mail: zakupki@aris.kg, bkudaibergenova@aris.kg 
èëè íà ñàéòå www.aris.kg

Ñ/Î-384

«ÀÊÂÀ Êðèñòàëë» 
æîîïêåð÷èëèãè 

÷åêòåëãåí êîîìóíóí 
ìººð¿, ê¿áºë¿ã¿ 
æîãîëãîíäóãóíà 

áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 
äåï òàáûëñûí.

Í-109

Øàðèïáåêîâ Àðñòàíáåêêå 
òààíäûê Ñóçàê ðàéîíóíóí 
Àòàáåêîâ àéûë ºêìºò¿íº 

êàðàøòóó Áåê-Àáàä àéûëûíäàãû 
æåð òèëêåñèíèí æåð ó÷àñòîãóíà 

áîëãîí æåêå ìåí÷èê óêóãó 
æºí¿íäº ìàìëåêåòòèê 
àêò (ñåðèÿñû × ¹04676, 

êàòòàëãàí ê¿í¿ 07.07.2005-æ. 
ñåðèÿñû × ¹0042135, 

êàòòàëãàí ê¿í¿ 10.08. 2004-æ.) 
æîãîëãîíäóãóíà áàéëàíûøòóó 

æàðàêñûç äåï òàáûëñûí.
Ä-73

ЖОГОЛДУ
УТЕРЯ

“Майлуу-Суу электр лампа заводу” 
(мындан ары текст боюнча 

“МС ЭЛЗ” ААК) ААКнын 
атайын администратору 

2022-жылдын 13-январында саат 11.00дє 
Жалал-Абад облусу, Майлуу-Суу шаары, Ленин 

кєчєсї, 210 дарегинде єтїїчї “МС ЭЛЗ” ААКнын 
кредиторлорунун кезексиз жыйынын чакырат.

Ê¯Í ÒÀÐÒÈÁÈ:

1. 2021-æûëäûí 27-äåêàáðûíäà áîëóï ºòêºí èí-
âåñòèöèÿëûê êîíêóðñòóí “Ìàéëóó-Ñóó ýëåêòð 
ëàìïà çàâîäó” ÀÀÊ – áàíêðîòòóí àòàéûí àä-
ìèíèñòðàòîðóíóí "Ìàéëóó-Ñóó ëàìïà çàâîäó" 
Æ×Êíûí óñòàâäûê êàïèòàëûíäàãû 100% ¿ë¿-
ø¿í ñàòóó áîþí÷à èíâåñòèöèÿëûê êîìèññèÿ-
íûí ÷å÷èìèí (ïðîòîêîëóí) áåêèò¿¿.

2. Àð ò¿ðä¿¿.

Æûéûíäûí êàòûøóó÷óëàðû ºçä¿ã¿í ê¿áºëºíä¿ð-
ãºí äîêóìåíòè ìåíåí êåë¿¿ëºð¿ êåðåê. ªê¿ëäºðäº 
áîëñî àëàðäûí ûéãàðûì óêóêòàðûí òàñòûêòîî÷ó òè-
éèøò¿¿ ò¿ðäº òàðèçäåëãåí äîêóìåíò, îøîíäîé ýëå 
ºçä¿ã¿í ê¿áºëºíä¿ð¿¿÷¿ äîêóìåíò áîëóøó çàðûë.

Ñóðàï-áèë¿¿ òåëåôîíó: (0708) 29-45-60.

Специальный администратор 
ОАО «Майлуу-Сууйский 

электроламповый завод» 
(далее по тексту ОАО «МС ЭЛЗ») 

 созывает внеочередное собрание кредиторов 
ОАО «МС ЭЛЗ», которое состоится 13 января 

2022 года в 11.00 часов, по адресу: Жалал-
Абадская обл., г.Майлуу-Суу, ул.Ленина, 210.

ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß: 

1. Óòâåðæäåíèå ðåøåíèÿ (Ïðîòîêîëà) èíâåñ-
òèöèîííîé êîìèññèè ïî ïðîäàæå 100% äîëè 
ñïåöàäìèíèñòðàòîðà ÎÀÎ «Ìàéëóó-Ñóóéñêèé 
ýëåêòðîëàìïîâûé çàâîä» - áàíêðîò â óñòàâíîì 
êàïèòàëå ÎñÎÎ «Ìàéëóó-Ñóóéñêèé ëàìïîâûé 
çàâîä», ñîñòîÿâøåãîñÿ èíâåñòèöèîííîãî êîí-
êóðñà îò 27 äåêàáðÿ 2021 ãîäà. 

2. Ðàçíîå.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ íåîáõîäèìî èìåòü ïðè ñåáå 
äîêóìåíò óäîñòîâåðåíèÿ ëè÷íîñòè. Ïðåäñòàâèòåëÿì 
íåîáõîäèìî èìåòü ïðè ñåáå íàäëåæàùèì îáðàçîì 
îôîðìëåííûé äîêóìåíò ïîäòâåðæäàþùèå èõ ïîëíî-
ìî÷èÿ, à òàêæå äîêóìåíò óäîñòîâåðåíèÿ ëè÷íîñòè. 

Òåë. äëÿ ñïðàâîê: (0708) 29-45-60.
Í-110

ОсОО "Ихсан-Орикс" 
объявляет о выплате доходов 

по именным процентным 
облигациям первого выпуска.
Âûïëàòà äîõîäîâ áóäåò 

îñóùåñòâëÿòüñÿ ñ 
10 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà.

• Íîìèíàëüíàÿ ñòîèìîñòü 
îáëèãàöèè - 1000 ñîì.

• Ðàçìåð äîõîäà íà îäíó îá-
ëèãàöèþ (1 âûïóñê) - 18% 
ãîäîâûõ.

Ñïèñîê âëàäåëüöåâ  îáëèãà-
öèé,  èìåþùèõ  ïðàâî  íà ïî-
ëó÷åíèå  ïðîöåíòíîãî  äîõîäà, 
îïðåäåëÿåòñÿ íà äàòó 2 ÿíâà-
ðÿ 2022 ãîäà.

Ôîðìà âûïëàòû - äåíåæíûå 
ñðåäñòâà. Âûïëàòà ïðîöåí-
òîâ áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ â 
îôèñå Ôèíàíñîâîé êîìïàíèè                 
«ÑÅÍÒÈ», ðàñïîëîæåííîé ïî 
àäðåñó: ã.Áèøêåê, ïð.×óé, 219, 
9-é ýòàæ.

Ïåðâûé  âûïóñê  îáëèãàöèé  
ÎñÎÎ  «Èõñàí-Îðèêñ»  çàðå-
ãèñòðèðîâàí  Ãîñóäàðñòâåí-
íîé ñëóæáîé ðåãóëèðîâàíèÿ è 
íàäçîðà çà ôèíàíñîâûì ðûí-
êîì ïðè Ïðàâèòåëüñòâå Êûð-
ãûçñêîé Ðåñïóáëèêè 29 èþíÿ      
2018 ã. (KG 0201219118).

Í-114

ОАО «СПЕЦМОНТАЖАВТОМАТИКА» 
сообщает о проведении внеочередного собрание 

акционеров, которое состоится 20 января 2022 года в 
10.00 часов по адресу: ОАО «Спецмонтажавтоматика» 

г.Бишкек, ул.Фучика, 49.

ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:

1. Óòâåðæäåíèå ñîñòàâà ñ÷åòíîé êîìèññèè.
2. Ïðîäàæà àäìèíèñòðàòèâíîãî 3-õ ýòàæíîãî çäàíèÿ, ïðèíàäëåæà-

ùåãî ÎÀÎ «Ñïåöìîíòàæàâòîìàòèêà».
Í-115

ОРТО АЗИЯ ЧЄЛКЄМЇНДЄ АЛГАЧКЫ 
БАЛАТЫ ПИШПЕКТЕ ОРНОТУЛГАН

Дїйнєдє канчалаган мамлекеттер 
бар. Анда жашаган улуттардын ар би-
ринин салты ар тїрдїї. Бирок бїтїн-
дєй адамзатты бириктирїїчї майрам 
– Жаўы жыл. Бул майрамда балаты 
кооздоп, шампан аттыруу салтын улай-
быз. А бирок эмнеден улам балатыны 
кооздойбуз жана жаўы жыл майрамы-
нын тарыхы качан башталган деген су-
роолорго жооп издеп кєрєлї.  
* Жаўы жылда балатыны кооздоо 

салты алгач Германияда XVII кы-
лымдарда пайда болгон. Ал немис 
реформатору Мартин Лютердин 
їйїндє жасалгаланган. Бул єлкє-
нїн байыркы тургундары балаты-
ны печенье, конфет, таттуу нандар, 
канттын майда бєлїкчєлєрї менен 
кооздошкон. Мындай кооздоо ме-
нен келерки жыл тїшїмдїї болот 
деген ишенимди жараткан.

* Балатыны кооздоочу алгачкы 
айнек оюнчуктар да Германия-
да жаралган. Мындан сыртка-
ры жасалгалоочулар, сїрєтчї-
дизайнерлер картон кагазынан 
жан-жаныбарлардын формала-
рын, ай, жылдыз жана башка фор-
маларды тїркїн-тїстїї боёкторго 
боёп жасашкан. Бул оюнчуктар ба-
латынын кєркїнє кєрк кошкон.

* Алгачкы электр гриляндасы менен 
1895-жылы Американын ак їйї-
нїн алдындагы балаты кооздол-
гон. Электр гриляндасы кийинче-
рээк башка єлкєлєргє да жайылган.

* Орто Азия чєлкємїндє алгач-
кы балаты 1895-жылы 28-декаб-
рда Кыргызстандын баш калаасы 
Пишпекте орнотулган. Кийин-
черээк 1913-жылы Алматы шаа-
рында, 1955-жылы гана Ташкент-
ке коюлган.

* Орусияга бул салт император Пётр 
Iдин убагында келген. Ал жаўы 
жыл астында кєчєлєргє ийне жал-
бырактуу дарактарды кооздоп ор-
ноткула деп буйрук берет. Ошон-
дон тарта балаты "рождество" май-
рамына карата гана эмес, жаўы 
жылдын урматына да жасалгала-
на баштаган. Кийинчерээк Ленин 

«Балаты жасалгалоо – буржуаз-
дык єнєр» деп тыюу салган. Жаўы 
жылдык балатыга экинчи ємїрдї 
1930-1935-жылдары Иосиф Сталин 
«Балдарга жомокту кайтарып бе-
рїї керек» деген ураан менен кай-
тарып берген. 1947-жылдан тарта 
1-январь расмий тїрдє календар-
дагы кызыл кїнгє айланган.

* Алгач жарыкка Аяз ата келген. 
Айрым єлкєлєрдє аны эргежээл-
ден келип чыккан дешсе, айрымдар 
оюнчук саткан чалдын образынан 
жаралганын айтышат. Эў бирин-
чи Аяз ата тон кийген киши болсо, 
кийин анын колуна мор тазалоочу 
таякча карматып (мор аркылуу бе-
лектерин таштап кетет деген ула-
мыштан улам), ак жакалуу кызыл 
тон кийгизилген. Анын бул обра-
зына америкалыктар сакал кошуш-
са, англиялыктар колуна белек са-
лынган мїшєктї карматышкан. Ал 
эми аяз кыз – орустардын ойлоп 
тапкан каарманы. Анын жаралы-
шы 1935-жылга туура келет.

* Жаўы жыл майрамында шампан 
ачуу орус ханышалары Елизавета 
I жана Елизавета IIнин  мезгилин-
де пайда болгон. Алардын 15 миў-
ден ашык адамдын катышуусунда 
уюштурган жаўы жылдык кечеле-
ринин биринде шампан ичїї сал-
ты башталган.

Асел БАРЫКТАБАСОВА

ОКУУ ЖАЙДЫН 30 
ЖЫЛДЫГЫНА АРНАЛДЫ

Т.Садыков атындагы Улуттук сїрєт академиясы-
нын илимий-методикалык музейинде ушул окуу 
жайдын 30 жылдыгына арналган кєргєзмє ачыл-
ды. Анда анын окутуучуларынын, аспиранттары-
нын, студенттеринин эмгектери коюлган. Экспози-
ция скульптураны, живописти, керамиканы, єнєр 
жайлык графиканы, костюмдарды моделдешти-
рїїнї ж.б. камтыйт. Тактап айтканда,  бул кєргєз-
мєдєн  бардык факультеттерди камтыган  100 ав-
тордун 200дєн ашык эмгектери менен кеўири таа-
нышып чыгууга болот.

Музейге маданияттын кєрїнїктїї ишмерлери, 
коомчулуктун єкїлдєрї да келип, жакшы каалоо-
тилектерин айтып кетип  жатышат. Андыктан, каа-
лоочулардын жана искусствого кызыккандардын 
бардыгын музейге келип, керемет дїйнє менен ара-
лашып, кєрїп кетїїгє чакырабыз.

Дареги: Тоголок Молдо кєчєсї 50

Кєргєзмєгє келгиле



2021-жылдын  31-декабры 19
Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
УЛУТТУК БАНКЫ

«БОСТЕРИ АЙЫЛЫНДАГЫ ТОЛКУН ПАНСИОНАТЫНЫН 
АЙМАГЫНДА ЖАЙГАШКАН КОНТРОЛДОО-ЄТКЄРЇЇ 

ПУНКТУ» ОБЪЕКТИ БОЮНЧА КУРУЛУШ-МОНТАЖДОО 
ИШТЕРИН АТКАРУУНУ САТЫП АЛУУ ЇЧЇН АЧЫК 

РЕСПУБЛИКАЛЫК СЫНАК ЄТКЄРЄТ.
Сынак боюнча документтер 2022-жылдын 7-февра-

лында саат 17.00гє чейин сынак документтерин кабыл алуу-
єткєрїп берїї актысынын негизинде tender@nbkr.kg элект-
рондук почтасы аркылуу берилет.

Сынакка чейинки конференция 2022-жылдын 14-янва-
рында саат 15.00дє видеоконференция байланышы режи-
минде єткєрїлєт. Конференцияга катышуу маселеси боюн-
ча техникалык координаторго кайрылуу зарыл.

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

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар 
кабыл алынбайт жана каралбайт.

Сынак боюнча сунуштар салынган конверттер 2022-жыл-
дын 10-февралында саат 15.00дє каралат.

Уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 61-52-83 те-
лефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы ар-
кылуу техникалык координаторго кайрылсаўыздар болот.

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
УЛУТТУК БАНКЫ

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 
2022-жылга мезгилдїї расмий басылмаларын даярдоо 

жана басып чыгаруу боюнча кызмат кєрсєтїїлєрдї 
сатып алуу боюнча тємєнкї беш лоттон турган 

АЧЫК РЕСПУБЛИКАЛЫК СЫНАК ЄТКЄРЄТ:

- 1-лот. «Улуттук банктын 2021-жыл їчїн жылдык отчету» 
басылмасын эки китеп тїрїндє калыпка салуу;

- 2-лот. «Улуттук банктын 2021-жыл їчїн жылдык отчету» 
басылмасын эки китеп тїрїндє 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 2022-жылдын 17-январы 
саат 17.00гє чейин tender@nbkr.kg электрондук почтасы 
аркылуу сынак документтерин кабыл алуу-єткєрїп берїї 
актысынын негизинде берилет.

Катышуучулар їчїн сынакка чейинки конференция 
2022-жылдын 12-январында саат 10.00дє видеокон-
ференция байланышы режиминде єтєт. Конференцияга ка-
тышуу маселеси боюнча суроолор менен техникалык коор-
динаторго кайрылуу зарыл.

Сынак боюнча сунуштар 2022-жылдын 21-январында 
саат 14.00гє чейин Бишкек шаары, Чїй проспекти, 168 
дареги боюнча кабыл алынат.

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

Сынак боюнча сунуштар 2022-жылдын 21-январында 
саат 14.00дє каралат.

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

ПССИ г.Талас Таласской области
ОБЪЯВЛЯЕТ ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ

на следующее заложенное недвижимое имущество

Жилой дом с общей полезной пл. - 81,5 кв.м., жил. пл. - 54,57 кв.м., 
с земельным участком мерою - 600,0 кв.м., находящийся по 

адресу:  г.Талас, ул.Э.Турсуналиева №78, принадлежащее 
Рыспековой Caгынбубу Дуйшенбековне. 

Стартовая цена 648 240 сомов.

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 10.02.2022 ã. â 10.00 ÷àñîâ.
Ãàðàíòèéíûé âçíîñ ñîñòîâëÿåò 5% îò íà÷àëüíîé (ñòàðòîâîé) 

ïðîäàæíîé öåíû âíîñÿòñÿ Òàëàññêèé îáëÐÎÊ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò 
4406042100000289, ÁÈÊ 440604, äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ ã.Òàëàñ.

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ çàëîæåííûõ èìóùåñòâ. 

Çà ñïðàâêàìè îáðàùàòüñÿ â ÏÑÑÈ ã.Òàëàñ, òåë.: (03422) 15-65-66. 
Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ñóäåáíûé èñïîëíèòåëü Îñìîíàëèåâ À.Ì. 

Ï/Ï-756

Ош шаардык сот аткаруучулар кызмат бєлїмї тарабынан
ТЄМЄНКЇ МЇЛККЄ ЖАРЫЯ КЫЛАТ:

Ош шаарынын МЖК кичирайонунун їй н/ж ИК 5-11-04-0084-0155 
Баетова Айгуль Бекмаматовнага таандык жер їйїнїн баасы 

3 129 180 сом баштапкы наркта аукционго коюлат.

Àóêöèîí 2022-æûëäûí 7-ôåâðàëü ê¿í¿ ñààò 10.30äà ì¿ëê æàé-
ãàøêàí æåðèíäå ºòêºð¿ëºò. 

Àóêöèîíãî êàòûøóóíó êààëàãàí àäàìäàð òºìºíê¿ëºðãº ìèëäåòò¿¿: 
1) Êàòûøóóãà àðûç áåð¿¿ãº æàíà àóêöèîíãî àëàðäûí êàòûøóóñó-

íà òîñêîîëäóêòàð æîãó æºí¿íäº òèë êàò áåð¿¿ãº;
2) Ì¿ëêò¿í áàøòàïêû íàðêûíûí 5 ïàéûçû ºë÷ºì¿íäº ñîò àòêà-

ðóó÷óëàðäûí àéìàêòûê áºë¿ì¿í¿í äåïîçèòòèê ýñåáèíå øåðò 
ïóë òºëººãº.

Àóêöèîíãî êàòûøóó÷ó ì¿ëêò¿í áàøòàïêû íàðêûíûí 5 ïàéûç ºë÷ºìäº 
Îø øààðäûê ÑÀÊÁíûí äåïîçèòòèê ýñåáèíå øåðò ïóë òºëººãº ìèëäåòò¿¿. 

Ñîò àòêàðóó÷óíóí àóêöèîíãî êàòûøóóãà àðûçäàðäû êàáûë àëóóñó 
àóêöèîí áàøòàëãàíãà ÷åéèí áèð ê¿í ìóðäà á¿òºò.

Ñàòûï àëóó÷ó ïðîòîêîëãî êîë êîþëãàí ê¿íäºí êèéèí æåòè ê¿íäºí 
êå÷èêòèðáåñòåí àóêöèîíäóí áàøòàëûøûíûí àëäûíäà òºã¿ëãºí øåðò 
ïóëäóí ñóììàñûí ýñåïêå àëóó ìåíåí ì¿ëêò¿í ñàòûï àëûíãàí íàðêûí 
òîëóê òºëººãº ìèëäåòò¿¿.

Ñóðàï-áèë¿¿ ¿÷¿í Îø øààðäûê ÑÀÊÁãà 
(äàðåãè: Îø øààðû, Ëåíèí êº÷ºñ¿, 318, 9-êàá.) 

êàéðûëñà¢ûçäàð áîëîò. Áàéëàíûø òåë.: (03222) 2-01-51.

Ñ-161

КЫЗЫЛ-КЫЯ 
ШААРДЫК САКБ

Кызыл-Кыя шаары, 
Маяковская кєчєсїнїн 
№6/3 їйїнїн тургуну 

16.07.1983-жылы 
туулган Мадумарова 

Рахаат Токторалиевна 
жана Даканбаев Акбар 
Гламидиновичтерден 

ортоктош тїрдє 
“Бакай Банк” ААКнын 
пайдасына 1 803 692 

(бир миллион 
сегиз жїз їч миў алты 

жїз токсон эки) сом 
50 тыйын жана сот 

процесстерине тєлєнгєн 
мамлекеттик алым 46 773 
(кырк алты миў жети жїз 

жетимиш їч) сом мамлекеттик 
алым менен кошо кредиттик 

карыз єндїрїї жєнїндєгї 
аткаруу барагы келип 

тїшїп, анын негизинде 
кїрєєгє коюлган Кызыл-

Кыя шаарынын Маяковская 
кєчєсїнїн №6/3 їйї, анын 

пайдалануу аянты 
- 64,00 чарчы метр, иден. код 

8-04-03-0006-0004-01-003 
сандуу їйїнїн эсебинен 

єндїрїї жєнїндє 
04.11-.2021-ж.ч. №ГД-

460/21 Ба-3 сандуу аткаруу 
документинин негизинде 
їйїнїн баштапкы баасы 

840 000 (сегиз жїз 
кырк миў) сом болгон 

баада сатылуусу 
2022-жылдын 14-январь кїнї 

саат 13.00гє болуп єтєєрїн 
жарыялайт. 

À÷ûê ñîîäà-ñàòûêêà (àóêöèîí-
ãî) êààëîî÷óëàð Êûçûë-Êûÿ 
øààðäûê ÑÀÊÁíûí ÁÈÊ 129056, 
ëèö. ñ÷. 904802411, äåïîçèòòèê 
1290562380020130 ýñåáèíå ñîî-
äà-ñàòûêêà ýêè ê¿í êàëãàíãà ÷å-
éèí àëãà÷êû ñòàðòòûê áààíûí 
5%ûí òºã¿¿ñ¿ çàðûë. 

À÷ûê ñîîäà-ñàòûêòûí æå-
¢¿¿÷¿ñ¿ ñîîäà-ñàòûê ºòêºíäºí 
êèéèí 7 ê¿íä¿í è÷èíäå ñîîäà-ñà-
òûêêà áààëàíãàí ñóììàíû òîëó-
ãó ìåíåí òºã¿¿ñ¿ çàðûë. 

Ýñêåðò¿¿: ýãåðäå æå¢¿¿÷¿ 
7 ê¿íä¿í è÷èíäå ñîîäà-ñàòûê 
áààëàíãàí ñóììàíû òîëóãó ìå-
íåí òºêïºãºí ó÷óðäà àíûí ñîî-
äà-ñàòûê àëäûíäà òºã¿ëãºí 
ñóììàñû àãà êàéòàðûëáàéò, 
òîëóãó ìåíåí ìàìëåêåò ïàé-
äàñûíà ºòºò.

À÷ûê ñîîäà-ñàòûêêà êààëîî÷ó-
ëàð áîëñî Êûçûë-Êûÿ øààðäûê 
ÑÀÊÁíûí óëóê ñîòòóê àòêàðóó÷ó-
ñó Ìîëäîáàåâ Êûÿëáåê Êî÷êîðî-
âè÷êå êàéðûëñà áîëîò. 

Áàé. òåë.: (03657) 5-00-65, 
(0557) 46-00-46 ñààò 9.00äºí 

18.00ãº ÷åéèí. Ï/Ï-03

ЖОГОЛДУ
УТЕРЯ

Òàëàñ îáëóñóíóí Ìàíàñ 
ðàéîíóíóí Íûëäû àéûëûíûí 

Íûëäû êº÷ºñ¿í¿í ¹37 
òóðãóíó Ýðàëèåâ 

Íàäûðáåê Ìóäóåâè÷êå 
òèåøåë¿¿ (êàòòîîãî

 òóðãàí ê¿í¿ 16.01.2015-æ.) 
ÎÊÏÎ êîäó 28649699, 
ÈÆÍ 21503196200898, 
ñåðèÿ ¹978070 æåêå 

èøêåðäèí Ìàìëåêåòòèê 
êàòòîîñó æºí¿íäº 

ê¿áºë¿ã¿ æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí. 
Ï/Ï-01

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà
 î ïðàâå ÷àñòíîé 

ñîáñòâåííîñòè íà 
çåìåëüíóþ äîëþ ¹0130130 

(îò 07.10.2020 ã.) íà èìÿ 
Äæóíóøáàåâîé Æûïàðêóëü 

Ñòàíáàåâíû ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Ð.Æ.

Общество с ограниченной ответственностью 
«ПЕРВАЯ МЕТАЛЛОБАЗА» 

îñóùåñòâèëî âûïëàòó ïðîöåíòíîãî äîõîäà çà âòîðîé 
ïðîöåíòíûé ïåðèîä ïî ïÿòîé ýìèññèè îáëèãàöèé:

Îáùåå êîë-âî âëàäåëüöåâ îáëèãàöèé, èìåþùèõ ïðàâî íà 
ïîëó÷åíèå äîõîäà, ÷åë. 189 

Îáùàÿ ñóììà íà÷èñëåííûõ äîõîäîâ, ñîì 3 418 678,61 
Îáùåå êîë-âî âëàäåëüöåâ îáëèãàöèé, ïîëó÷èâøèõ äîõîäû, ÷åë. 149 
Îáùàÿ ñóììà âûïëà÷åííûõ äîõîäîâ ïî îáëèãàöèÿì, ñîì 3 212 132,85 
Êîë-âî âëàäåëüöåâ îáëèãàöèé, ïî êîòîðûì íå âûïëà÷åíû 
äîõîäû, ÷åë. 40 

Êîë-âî îáëèãàöèé, ïî êîòîðûì íå âûïëà÷åíû äîõîäû, ýêç. 5647 
Ïðè÷èíà íåâûïëàòû Íåÿâêà 

îáëèãàöèîíåðà 
 Í-99

АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ И 
ИНВЕСТИРОВАНИЯ СООБЩЕСТВ (АРИС) 

ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР НА ПОСТАВКУ 
ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОВ

Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ ïî òåíäåðó ìîæåòå ïîëó÷èòü ïî 
òåëåôîíó, óêàçàííîìó íèæå èëè îòïðàâèâ çàïðîñ íà ýëåêòðîííóþ 
ïî÷òó zakupki@aris.kg

Äëÿ ïîëó÷åíèÿ òåíäåðíûõ äîêóìåíòîâ íåîáõîäèìî ïðîéòè ðåãèñò-
ðàöèþ íà ñàéòå ÀÐÈÑ åñëè âû åùå íå çàðåãèñòðèðîâàíû, çàòåì ïî-
äàòü çàÿâêó íà ó÷àñòèå â äàííîì òåíäåðå.

Êîíêóðñíûå ïðåäëîæåíèÿ äîëæíû áûòü äîñòàâëåíû ïî àäðåñó, 
óêàçàííîìó íèæå äî 14.00 ÷àñîâ (ìåñòíîãî âðåìåíè), 14 ÿíâà-
ðÿ 2022 ãîäà. 

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

АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ И 
ИНВЕСТИРОВАНИЯ СООБЩЕСТВ (АРИС) 

ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР НА ПОСТАВКУ 
КАНЦЕЛЯРСКИХ ТОВАРОВ

Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ ïî òåíäåðó ìîæåòå ïîëó÷èòü ïî 
òåëåôîíó, óêàçàííîìó íèæå èëè îòïðàâèâ çàïðîñ íà ýëåêòðîííóþ 
ïî÷òó zakupki@aris.kg

Äëÿ ïîëó÷åíèÿ òåíäåðíûõ äîêóìåíòîâ íåîáõîäèìî ïðîéòè ðåãèñò-
ðàöèþ íà ñàéòå ÀÐÈÑ åñëè âû åùå íå çàðåãèñòðèðîâàíû, çàòåì ïî-
äàòü çàÿâêó íà ó÷àñòèå â äàííîì òåíäåðå.

Êîíêóðñíûå ïðåäëîæåíèÿ äîëæíû áûòü äîñòàâëåíû ïî àäðåñó, 
óêàçàííîìó íèæå äî 14.00 ÷àñîâ (ìåñòíîãî âðåìåíè), 14 ÿíâà-
ðÿ 2022 ãîäà. 

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

АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ И 
ИНВЕСТИРОВАНИЯ СООБЩЕСТВ (АРИС) 

ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР НА ЗАКУПКУ 
АВИАБИЛЕТОВ

Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ ïî òåíäåðó ìîæåòå ïîëó÷èòü ïî 
òåëåôîíó, óêàçàííîìó íèæå èëè îòïðàâèâ çàïðîñ íà ýëåêòðîííóþ 
ïî÷òó zakupki@aris.kg

Äëÿ ïîëó÷åíèÿ òåíäåðíûõ äîêóìåíòîâ íåîáõîäèìî ïðîéòè ðåãèñò-
ðàöèþ íà ñàéòå ÀÐÈÑ åñëè âû åùå íå çàðåãèñòðèðîâàíû, çàòåì ïî-
äàòü çàÿâêó íà ó÷àñòèå â äàííîì òåíäåðå.

Êîíêóðñíûå ïðåäëîæåíèÿ äîëæíû áûòü äîñòàâëåíû ïî àäðåñó, 
óêàçàííîìó íèæå äî 14.00 ÷àñîâ (ìåñòíîãî âðåìåíè), 14 ÿíâà-
ðÿ 2022 ãîäà. 

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

Ñ/Î-383

Ñ/Î-383

Ñ/Î-383



2021-жылдын  31-декабры20
Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити

ОАО «ЧАКАН ГЭС» 
30 декабря 2021 года в 10.00 часов 

в здании ОАО «Национальная энергетическая 
холдинговая компания» по адресу: г.Бишкек, 
ул.Ахунбаева, 119 состоялось внеочередное 

Общее собрание акционеров.

Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ - î÷íàÿ, êâîðóì 
ñîáðàíèÿ 2747242 ãîëîñîâ - 100%. 

ÍÀ ÂÍÅÎ×ÅÐÅÄÍÎÌ ÎÁÙÅÌ 
ÑÎÁÐÀÂÍÈÈ ÏÐÈÍßÒÛ ÐÅØÅÍÈß:

1. Âîçëîæèòü ôóíêöèè Ñ÷åòíîé êîìèññèè íà 
Äæååí÷îðîåâó ÊÑ - ïðåäñòàâèòåëÿ Íåçàâè-
ñèìîãî ðååñòîäåðæàòåëÿ ÎñÎÎ «Ôîíäðå-
ãèñòð».

2. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â áþäæåò Îáùåñòâà íà 2021 
ãîä.

3. Ñîãëàñîâàòü øòàòíîå ðàñïèñàíèå Îáùåñòâà.

Специальный администратор ОАО «Кадамжайский 
сурьмяный комбинат-банкрот» (далее ОАО «КСК») 
созывает очередное собрание кредиторов ОАО «КСК», 

которое состоится 21 января 2022 года в 14.00 часов, по 
адресу: Баткенская обл., г. Кадамжай, ул. Заводская, 12.

ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß: 

1. Óòâåðæäåíèå îò÷åòà ñïåöèàëüíîãî àäìèíèñòðàòîðà çà 
4-é êâàðòàë 2021 ã.

2. Îáñóæäåíèÿ âîïðîñà ðåàëèçàöèè ýëåêòðîýíåðãèè ìàé-
íèíãîâûì êîìïàíèÿì.

3. Ðàçíîå.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ íåîáõîäèìî èìåòü ïðè ñåáå äîêó-
ìåíò óäîñòîâåðåíèÿ ëè÷íîñòè. Ïðåäñòàâèòåëÿì íåîáõîäè-
ìî èìåòü ïðè ñåáå íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííûé äî-
êóìåíò ïîäòâåðæäàþùèå èõ ïîëíîìî÷èÿ, à òàêæå äîêóìåíò 
óäîñòîâåðåíèÿ ëè÷íîñòè.  

Òåë. äëÿ ñïðàâîê: (0770) 42-25-18, (0553) 29-40-20.
Ñ-107

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ:

ОАО «ЭЛЕКТРОМОНТАЖ»
г.Бишкек, ул. Кулатова, 1а.

Ðåøåíèåì Ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Ýëåêòðîìîíòàæ» 
îäîáðåíû ñäåëêè ìåæäó ÎÀÎ «Ýëåêòðîìîíòàæ» è ÎñÎÎ 
«ÝëåêòðîìîíòàæÈíâåñò». Ïðåäìåò ñäåëîê: 

1. Äîãîâîð íà ïîñòàâêó ýëåêòðîýíåðãèè îò ÎÀÎ «Ýëåêò-
ðîìîíòàæ» â ÎñÎÎ «ÝëåêòðîìîíòàæÈíâåñò», ñðîê 
äåéñòâèÿ äîãîâîðà îäèí ãîä ñ 01.01.2022 ã. ïî 
31.12.2022 ã., ñóììà äîãîâîðà - ñîãëàñíî íàêëàäíûõ; 

2. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè îò ÎÀÎ «Ýëåêòðîìîíòàæ» â 
ÎñÎÎ «ÝëåêòðîìîíòàæÈíâåñò», ñðîê äåéñòâèÿ äî-
ãîâîðà îäèí ãîä ñ 29.12.2021 ã. ïî 29.12.2022ã., ñóììà 
äîãîâîðà - ñîãëàñíî íàêëàäíûõ; 

3. Äîãîâîð àðåíäû íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà ÎñÎÎ 
«ÝëåêòðîìîíòàæÈíâåñò» â ÎÀÎ «Ýëåêòðîìîíòàæ», 
ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà ÷åòûðå ìåñÿöà ñ 06.09.2021 
ã. ïî 31.12.2021 ã., åæåìåñÿ÷íàÿ ñóììà àðåíäû 1 000 
000 ñîì.

Í-113

ОАО «АЙГУЛ» 
óâåäîìëÿåò, ÷òî 30 äåêàáðÿ 2021 ã. â 11.00 ÷. ñîñòîÿëîñü 

âíåî÷åðåäíîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ Îáùåñòâà ïî àäðåñó: 
ã. Áèøêåê, ïð. ×óé, 147. Êâîðóì ñîáðàíèÿ ñîñòàâèë – 92,12%

1. Óòâåðæäåíèå ñîñòàâà ñ÷åòíîé êîìèññèè – â ãîëîñîâàíèè ó÷àñòâîâàëî - 521 932 ãî-
ëîñîâ, 21 áþëëåòåíü

 Ïðåäñåäàòåëü ñ÷åòíîé êîìèññèè – Ãåíåðàëüíûé Äèðåêòîð ÇÀÎ «Òåëåñàò» - Êîâàíîâ 
À.Â. (100%)

 ×ëåí ñ÷åòíîé êîìèññèè – Ñàìàêîâà Ñ.Ò. (100%) ×ëåí ñ÷åòíîé êîìèññèè – Äæååíà-
ëèåâà  Æ.Ê. (100%).

2.1. Îäîáðèòü è ðàçðåøèòü ÎÀÎ «Àéãóë» ðåàëèçîâàòü 100% ïðîñòûõ èìåííûõ áåçäî-
êóìåíòàðíûõ àêöèé äî÷åðíåãî ïðåäïðèÿòèÿ ÇÀÎ «Öâåòíîé áóëüâàð», íîìèíàëüíîé 
ñòîèìîñòüþ 100 ñîì êàæäàÿ â êîëè÷åñòâå 1 524 600 ýêçåìïëÿðîâ, ïðèíàäëåæàùèõ 
ÎÀÎ «Àéãóë», ïî öåíå íå íèæå ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè - 101 ñîì çà 1 àêöèþ èñõîäÿ èç 
ñòîèìîñòè 100% àêöèé ÇÀÎ «Öâåòíîé áóëüâàð» â ðàçìåðå 154 098 502 ñîì, ñ ðàññ-
ðî÷êîé îïëàòû íà ñðîê íå áîëåå òðåõ ëåò. Ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü 1 (îäíîé) ïðîñòîé 
èìåííîé áåçäîêóìåíòàðíîé àêöèè ÇÀÎ «Öâåòíîé áóëüâàð» îïðåäåëåíà ðåøåíèåì 
Ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Àéãóë» íà îñíîâàíèè îò÷åòà îá îöåíêå, ïðîèçâåäåííîé 
Ó÷ðåæäåíèåì «Íåãîñóäàðñòâåííàÿ ñóäåáíî-ýêñïåðòíàÿ îðãàíèçàöèÿ «Íåçàâèñè-
ìûé öåíòð íåãîñóäàðñòâåííîé ñóäåáíîé ýêñïåðòèçû». Ïîðó÷èòü Ñîâåòó äèðåêòîðîâ 
ÎÀÎ «Àéãóë» îïðåäåëèòü ïðî÷èå óñëîâèÿ ñäåëêè ïî ïðîäàæå 100% ïðîñòûõ èìåí-
íûõ áåçäîêóìåíòàðíûõ àêöèé äî÷åðíåãî ïðåäïðèÿòèÿ ÇÀÎ «Öâåòíîé áóëüâàð», ïðè-
íàäëåæàùèõ ÎÀÎ «Àéãóë», íà óñëîâèÿõ ïî ñâîåìó óñìîòðåíèþ, â òîì ÷èñëå ñ ïðà-
âîì îïðåäåëåíèÿ ïîêóïàòåëÿ, ãðàôèêà ïëàòåæåé è ïðî÷èõ óñëîâèé. Ðàçðåøèòü Ñî-
âåòó äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Àéãóë» ïî ñâîåìó óñìîòðåíèþ ðàñïîðÿæàòüñÿ äåíåæíûìè 
ñðåäñòâàìè, ïîëó÷àåìûìè â ðàìêàõ ñäåëêè. 

Ïðîãîëîñîâàëè:

Êîëè÷åñòâî ãîëîñîâ 521 932

Êîëè÷åñòâî áþëëåòåíåé 21

Ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ:

Êîë-âî áþëëåòåíåé Êîë-âî ãîëîñîâ %

Çà 9 520 511 92,865

Ïðîòèâ 3 321 0,0572

Âîçäåðæàëñÿ 9 1 100 0,1962

Íå ãîëîñîâàëè - - -

 Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.2 ñòàòüè 39 Çàêîíà ÊÐ «Îá àêöèîíåðíûõ îáùåñòâàõ» ðåøåíèå 
ïî äàííîìó âîïðîñó ïðèíèìàåòñÿ áîëüøèíñòâîì íå ìåíåå ÷åì äâóìÿ òðåòÿìè ãî-
ëîñîâ îò îáùåãî ÷èñëà ãîëîñóþùèõ àêöèé  îáùåñòâà.

2.2. Îäîáðèòü è ðàçðåøèòü ÎÀÎ «Àéãóë» ðåàëèçîâàòü äîëþ â äî÷åðíåì ïðåäïðèÿòèè 
ÎñÎÎ «Àéãóë Ïëþñ» ïî öåíå íå íèæå 102 696 352 (ñòî äâà ìèëëèîíà øåñòüñîò äå-
âÿíîñòà øåñòü òûñÿ÷ òðèñòà ïÿòüäåñÿò äâà) ñîìà çà 100% äîëè â ÎñÎÎ «Àéãóë 
Ïëþñ». Îäîáðèòü è ðàçðåøèòü ÎÀÎ «Àéãóë» ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ ïî ïðîäàæå íåäâè-
æèìîñòè èëè ëþáîé ÷àñòè, ïðèíàäëåæàùåé äî÷åðíåìó ïðåäïðèÿòèþ ÎñÎÎ «Àéãóë 
Ïëþñ», èñõîäÿ èç ñòîèìîñòè íåäâèæèìîñòè íå íèæå 102 696 352 (ñòî äâà ìèëëèîíà 
øåñòüñîò äåâÿíîñòà øåñòü òûñÿ÷ òðèñòà ïÿòüäåñÿò äâà) ñîìà, â òîì ÷èñëå è ñäåë-
êè íà áàðòåðíîé îñíîâå. Îäîáðèòü è ðàçðåøèòü ÎÀÎ «Àéãóë» ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ 
ïî çàêëþ÷åíèþ ïðî÷èõ ñäåëîê ïî ñîâìåñòíîé äåÿòåëüíîñòè äëÿ ðàçâèòèÿ íåäâè-
æèìîñòè èëè ëþáîé ÷àñòè, ïðèíàäëåæàùåé äî÷åðíåìó ïðåäïðèÿòèþ ÎñÎÎ «Àéãóë 
Ïëþñ»,  èñõîäÿ èç ñòîèìîñòè íåäâèæèìîñòè íå íèæå 102 696 352 (ñòî äâà ìèëëèîíà 
øåñòüñîò äåâÿíîñòà øåñòü òûñÿ÷ òðèñòà ïÿòüäåñÿò äâà) ñîìà, â òîì ÷èñëå äîãîâî-
ðà äîëåâîãî äîãîâîðà äîëåâîãî ñòðîèòåëüñòâà è äîãîâîðà òîâàðèùåñòâà. Ïîðó÷èòü 
Ñîâåòó äèðåêòîðîâ îïðåäåëÿòü ïðî÷èå óñëîâèÿ ñäåëîê ïî 100% äîëå â äî÷åðíåì 
ïðåäïðèÿòèè ÎñÎÎ «Àéãóë Ïëþñ» íà óñëîâèÿõ ïî ñâîåìó óñìîòðåíèþ. Ðàçðåøèòü 
Ñîâåòó äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Àéãóë» ïî ñâîåìó óñìîòðåíèþ ðàñïîðÿæàòüñÿ äåíåæíû-
ìè ñðåäñòâàìè, ïîëó÷àåìûìè â ðàìêàõ ñäåëêè.

Ïðîãîëîñîâàëè:

Êîëè÷åñòâî ãîëîñîâ 521 932

Êîëè÷åñòâî áþëëåòåíåé 21

Ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ:

Êîë-âî áþëëåòåíåé Êîë-âî ãîëîñîâ %

Çà 9 520 636 92,887

Ïðîòèâ 4 421 0,0751

Âîçäåðæàëñÿ 8 875 0,1561

Íå ãîëîñîâàëè - - -

 Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.2 ñòàòüè 39 Çàêîíà ÊÐ «Îá àêöèîíåðíûõ îáùåñòâàõ» ðåøåíèå 
ïî äàííîìó âîïðîñó ïðèíèìàåòñÿ áîëüøèíñòâîì íå ìåíåå ÷åì äâóìÿ òðåòÿìè ãî-
ëîñîâ îò îáùåãî ÷èñëà ãîëîñóþùèõ àêöèé  îáùåñòâà.

2.3. Îäîáðèòü è ðàçðåøèòü ÎÀÎ «Àéãóë» ðåàëèçîâàòü äîëþ â äî÷åðíåì ïðåäïðèÿòèè 
ÎñÎÎ «Öåíòð Àéãóë Òîî» ïî öåíå íå íèæå 85 715 661 (âîñåìüäåñÿò ïÿòü ìèëëèîíîâ 
ñåìüñîò ïÿòíàäöàòü òûñÿ÷ øåñòüñîò øåñòüäåñÿò îäèí) ñîì çà 100% äîëè â ÎñÎÎ 
«Öåíòð Àéãóë Òîî». Îäîáðèòü è ðàçðåøèòü ÎÀÎ «Àéãóë» ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ ïî 
ïðîäàæå íåäâèæèìîñòè èëè ëþáîé ÷àñòè, ïðèíàäëåæàùåé äî÷åðíåìó ïðåäïðèÿ-
òèþ ÎñÎÎ «Öåíòð Àéãóë Òîî», èñõîäÿ èç ñòîèìîñòè íåäâèæèìîñòè íå íèæå 85 715 
661 (âîñåìüäåñÿò ïÿòü ìèëëèîíîâ ñåìüñîò ïÿòíàäöàòü òûñÿ÷ øåñòüñîò øåñòüäå-
ñÿò îäèí) ñîì, â òîì ÷èñëå è ñäåëêè íà áàðòåðíîé îñíîâå. Îäîáðèòü è ðàçðåøèòü 
ÎÀÎ «Àéãóë» ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ ïî çàêëþ÷åíèþ ïðî÷èõ ñäåëîê ïî ñîâìåñòíîé äåÿ-
òåëüíîñòè äëÿ ðàçâèòèÿ íåäâèæèìîñòè èëè ëþáîé ÷àñòè, ïðèíàäëåæàùåé äî÷åðíå-
ìó ïðåäïðèÿòèþ ÎñÎÎ «Öåíòð Àéãóë Òîî», èñõîäÿ èç ñòîèìîñòè íåäâèæèìîñòè íå 
íèæå 85 715 661 (âîñåìüäåñÿò ïÿòü ìèëëèîíîâ ñåìüñîò ïÿòíàäöàòü òûñÿ÷ øåñòü-

ñîò øåñòüäåñÿò îäèí) ñîì, â òîì ÷èñëå äîãîâîðà äîëåâîãî ñòðîèòåëüñòâà è äîãî-
âîðà òîâàðèùåñòâà. Ïîðó÷èòü Ñîâåòó äèðåêòîðîâ îïðåäåëÿòü ïðî÷èå óñëîâèÿ ñäå-
ëîê ïî 100% äîëå â äî÷åðíåì ïðåäïðèÿòèè ÎñÎÎ «Öåíòð Àéãóë Òîî» íà óñëîâèÿõ 
ïî ñâîåìó óñìîòðåíèþ. Ðàçðåøèòü Ñîâåòó äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Àéãóë» ïî ñâîåìó óñ-
ìîòðåíèþ ðàñïîðÿæàòüñÿ äåíåæíûìè ñðåäñòâàìè, ïîëó÷àåìûìè â ðàìêàõ ñäåëêè.

Ïðîãîëîñîâàëè:

Êîëè÷åñòâî ãîëîñîâ 521 932

Êîëè÷åñòâî áþëëåòåíåé 21

Ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ:

Êîë-âî áþëëåòåíåé Êîë-âî ãîëîñîâ %

Çà 8 520 411 92,847

Ïðîòèâ 5 646 0,1152

Âîçäåðæàëñÿ 8 875 0,1561

Íå ãîëîñîâàëè - - -

 Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.2 ñòàòüè 39 Çàêîíà ÊÐ «Îá àêöèîíåðíûõ îáùåñòâàõ» ðåøåíèå 
ïî äàííîìó âîïðîñó ïðèíèìàåòñÿ áîëüøèíñòâîì íå ìåíåå ÷åì äâóìÿ òðåòÿìè ãî-
ëîñîâ îò îáùåãî ÷èñëà ãîëîñóþùèõ àêöèé  îáùåñòâà.

3. Îá óñëîâèÿõ è ïîðÿäêå ðåàëèçàöèè ïðàâà òðåáîâàíèÿ âûêóïà ó àêöèîíåðîâ Îáùåñò-
âà, â ñâÿçè ñ êðóïíûìè ñäåëêàìè. Óòâåðäèòü Óñëîâèÿ è ïîðÿäîê ðåàëèçàöèè ïðàâà 
òðåáîâàíèÿ âûêóïà àêöèé ó àêöèîíåðîâ Îáùåñòâà, â ñâÿçè ñ êðóïíûìè ñäåëêàìè.

1. Âûêóïèòü ïðîñòûå èìåííûå àêöèè Îáùåñòâà ïî öåíå 611 (øåñòüñîò îäèííàäöàòü) ñî-
ìîâ çà îäíó àêöèþ, ó òåõ åãî àêöèîíåðîâ, êîòîðûå ïðîãîëîñîâàëè «ïðîòèâ» ïî âîïðî-
ñó «Î êðóïíûõ ñäåëêàõ» ïîâåñòêè äíÿ Âíåî÷åðåäíîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ 
Îáùåñòâà 30 äåêàáðÿ 2021 ãîäà è ïîäàëè çàÿâêè íà âûêóï àêöèé Îáùåñòâà â ïîðÿä-
êå è ñðîêè, óñòàíîâëåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè.

2. Óñòàíîâèòü, ÷òî ñïèñîê àêöèîíåðîâ, ãîëîñîâàâøèõ «ïðîòèâ» ïî âîïðîñó «Î êðóïíûõ 
ñäåëêàõ» ïîâåñòêè äíÿ Âíåî÷åðåäíîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ Îáùåñòâà 30 
äåêàáðÿ 2021 ãîäà ñîñòàâëÿåòñÿ Ñåêðåòàðåì Îáùåñòâà ÎÀÎ «Àéãóë» íà îñíîâå ñï-
ðàâêè, ñîñòàâëåííîé è ïîäïèñàííîé ÷ëåíàìè ñ÷åòíîé êîìèññèè, èçáðàííîé íà äàí-
íîì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ.

3. Óñòàíîâèòü, ÷òî àêöèîíåðû, âêëþ÷åííûå â ñïèñîê, ñîñòàâëåííûé â ñîîòâåòñòâèè ñ 
ïóíêòîì 2 íàñòîÿùåãî äîêóìåíòà, íà÷èíàÿ ñ 30 äåêàáðÿ 2021 ãîäà è â òå÷åíèå 45 
äíåé, èìåþò ïðàâî ïîäàòü â Îáùåñòâî çàÿâêó íà âûêóï ïðèíàäëåæàùèõ èì àêöèé 
ÎÀÎ «Àéãóë».

4. Ïî èñòå÷åíèå ñðîêà, óñòàíîâëåííîãî â ïóíêòå 3 íàñòîÿùåãî äîêóìåíòà, Îáùåñòâî â 
òå÷åíèå 30 äíåé èëè ðàíüøå âûêóïàåò ó àêöèîíåðîâ, ïîäàâøèõ çàÿâêè íà âûêóï, àê-
öèè ÎÀÎ «Àéãóë» ïî öåíå 611 (øåñòüñîò îäèííàäöàòü) ñîìîâ çà îäíó àêöèþ.

5. Ïî èòîãàì âûêóïà, Ñåêðåòàðü Îáùåñòâà, ñîâìåñòíî ñ áóõãàëòåðèåé Îáùåñòâà ñîñ-
òàâëÿþò è ïîäïèñûâàþò Îò÷åò îá èòîãàõ âûêóïà àêöèé Îáùåñòâà.

6. Àêöèè, âûêóïëåííûå Îáùåñòâîì â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 íàñòîÿùåãî äîêóìåíòà, ìî-
ãóò áûòü ïîâòîðíî ïðîäàíû Îáùåñòâîì ëþáûì ëèöàì, â ïîðÿäêå è íà óñëîâèÿõ, óñòà-
íàâëèâàåìûõ Ñîâåòîì äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà, â òå÷åíèå 1 ãîäà îò äàòû èõ âûêóïà.

Ïðîãîëîñîâàëè:

Êîëè÷åñòâî ãîëîñîâ 521 932

Êîëè÷åñòâî áþëëåòåíåé 21

Ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ:

Êîë-âî áþëëåòåíåé Êîë-âî ãîëîñîâ %

Çà 10 520 651 99,7516

Ïðîòèâ 3 396 0,0075

Âîçäåðæàëñÿ 8 875 0,1676

Íå ãîëîñîâàëè - - -

 Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 4 ñòàòüè 39 Çàêîíà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè «Îá àêöèîíåðíûõ îá-
ùåñòâàõ» ðåøåíèå ïî äàííîìó âîïðîñó ïðèíèìàåòñÿ áîëüøèíñòâîì íå ìåíåå ÷åì 
äâóìÿ òðåòÿìè ãîëîñîâ àêöèîíåðîâ - âëàäåëüöåâ ãîëîñóþùèõ àêöèé, ïðèíèìàþùèõ 
ó÷àñòèå â ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ.

4. Îá óïîëíîìî÷åííîì ïðåäñòàâèòåëå ÎÀÎ «Àéãóë» â äî÷åðíèõ Îáùåñòâàõ. Óïîëíîìî-
÷èòü Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Àéãóë» ñàìîñòîÿòåëüíî ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ ïî âñåì 
âîïðîñàì â äî÷åðíèõ ïðåäïðèÿòèÿõ çà èñêëþ÷åíèåì ïðîäàæè íåäâèæèìîãî èìóùåñò-
âà, ïóòåì íàçíà÷åíèÿ îòâåòñòâåííîãî ëèöà äëÿ ó÷àñòèÿ â ïðèíÿòèè ðåøåíèé â äî-
÷åðíèõ ïðåäïðèÿòèÿõ. Íàçíà÷èòü Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Àéãóë» óïîëíîìî÷åííûì 
ïðåäñòàâèòåëåì â äî÷åðíèõ Îáùåñòâàõ. Ïîäòâåðäèòü è îäîáðèòü ñîçäàíèå äî÷åð-
íèõ ïðåäïðèÿòèé è âíåñåíèå â óñòàâíûé êàïèòàë èìóùåñòâåííûõ êîìïëåêñîâ.

Ïðîãîëîñîâàëè:

Êîëè÷åñòâî ãîëîñîâ 521 932

Êîëè÷åñòâî áþëëåòåíåé 21

Ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ:

Êîë-âî áþëëåòåíåé Êîë-âî ãîëîñîâ %

Çà 15 521 311 99,8810

Ïðîòèâ 4 421 0,0806

Âîçäåðæàëñÿ 2 200 0,0383

èñïîð÷åíû - - -

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 4 ñòàòüè 39 Çàêîíà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè «Îá àêöèîíåðíûõ îá-
ùåñòâàõ» ðåøåíèå ïî äàííîìó âîïðîñó ïðèíèìàåòñÿ áîëüøèíñòâîì íå ìåíåå ÷åì äâó-
ìÿ òðåòÿìè ãîëîñîâ àêöèîíåðîâ - âëàäåëüöåâ ãîëîñóþùèõ àêöèé, ïðèíèìàþùèõ ó÷àñ-
òèå â ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ.
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КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ И 

ИНВЕСТИРОВАНИЯ СООБЩЕСТВ (АРИС)
ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И 

САНИТАРИИ В НАРЫНСКОЙ ОБЛАСТИ

I. Àãåíòñòâî ðàçâèòèÿ è èíâåñòèðîâàíèÿ ñîîáùåñòâ (ÀÐÈÑ), íàñ-
òîÿùèì ïðèãëàøàåò êâàëèôèöèðîâàííûõ ëèö ïðèíÿòü ó÷àñòèå â 
êîíêóðñå íà ïîçèöèþ «Êîíñóëüòàíò ïî ïðîâåäåíèþ âèçóàëü-
íîãî îáñëåäîâàíèÿ, ïîäãîòîâêà ÂÎÐ è ÷åðòåæåé äëÿ ðåà-
áèëèòàöèè âíóòðåííèõ ñàíèòàðíûõ ïîìåùåíèé â çäàíèÿõ 
îáðàçîâàòåëüíûõ, ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèé â Íàðûíñêîé 
îáëàñòè, â Êî÷êîðñêîì, Æóìãàëüñêîì è Àò-Áàøèíñêîì ðà-
éîíàõ» â ðàìêàõ Ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ ñåëüñêîãî âîäîñíàáæå-
íèÿ è ñàíèòàðèè â Íàðûíñêîé îáëàñòè (ÏÐÑÂÑÍÎ). 

Êàíäèäàò äîëæåí ñîîòâåòñòâîâàòü ñëåäóþùèì 
êðèòåðèÿì è êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì:

• Âûñøåå èíæåíåðíî-ñòðîèòåëüíîå îáðàçîâàíèå èëè ñòåïåíü ìà-
ãèñòðà;

• Îïûò ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå 5 ëåò;
• Æåëàòåëüíî íàëè÷èå îïûòà ðàáîòû â èíâåñòèöèîííûõ ïðîåê-

òàõ, ôèíàíñèðóåìûõ ìåæäóíàðîäíûìè äîíîðñêèìè îðãàíèçà-
öèÿìè;

• Õîðîøåå çíàíèå ìåñòíûõ ñòðîèòåëüíûõ íîðì è ïðàâèë (ÑÍèÏ);
• Õîðîøèå íàâûêè ðàáîòû ñ ïàêåòîì ïðîãðàìì Microsoft Office è 

ãðàôè÷åñêèìè ïðîãðàììàìè êàê AutoCad;
• Îïûò â íàäçîðå çà âûïîëíåíèåì êîíòðàêòîâ íà ñòðîèòåëüñòâî 

èíôðàñòðóêòóðíûõ îáúåêòîâ ÿâëÿåòñÿ ïðåèìóùåñòâîì;
• Çíàíèå ìåñòíûõ òðåáîâàíèé è ïðîöåäóð ïî íàäçîðó çà ñòðîè-

òåëüíûìè ðàáîòàìè, à òàêæå ïðèíöèïîâ âåäåíèÿ ñîîòâåòñòâóþ-
ùåé äîêóìåíòàöèè ïî íèì;

• Çíàíèå ìåñòíûõ òðåáîâàíèé è ïðîöåäóð ïî íàäçîðó çà ñòðîè-
òåëüíûìè ðàáîòàìè, à òàêæå ïðèíöèïîâ âåäåíèÿ ñîîòâåòñòâóþ-
ùåé äîêóìåíòàöèè ïî íèì;

• Íàëè÷èå êâàëèôèêàöèîííîãî ñåðòèôèêàòà íà ïðåäîñòàâëåíèå 
ñîîòâåòñòâóþùèõ èíæåíåðíûõ óñëóã.

II. Çàèíòåðåñîâàííûå êàíäèäàòû äîëæíû çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ/
àâòîðèçîâàòüñÿ â êà÷åñòâå Êàíäèäàòà íà âàêàíñèþ, íà ñàé-
òå ÀÐÈÑ è ïîäàòü çàÿâêó íà ó÷àñòèå â äàííîì îòáîðå (ðåçþ-
ìå íà ðóññêîì ÿçûêå, ñ óêàçàíèåì êîíòàêòíîãî òåëåôîíà è ïî-
çèöèè) äî 17.30 ÷àñîâ 14 ÿíâàðÿ 2022 ã.

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

Ñ/Î-382

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ И 

ИНВЕСТИРОВАНИЯ СООБЩЕСТВ (АРИС)
ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И 

САНИТАРИИ В НАРЫНСКОЙ ОБЛАСТИ

I. Àãåíòñòâî ðàçâèòèÿ è èíâåñòèðîâàíèÿ ñîîáùåñòâ (ÀÐÈÑ), íàñ-
òîÿùèì ïðèãëàøàåò êâàëèôèöèðîâàííûõ ëèö ïðèíÿòü ó÷àñòèå â 
êîíêóðñå íà ïîçèöèþ «Êîíñóëüòàíò ïî ïðîâåäåíèþ âèçóàëü-
íîãî îáñëåäîâàíèÿ, ïîäãîòîâêà ÂÎÐ è ÷åðòåæåé äëÿ ðåàáè-
ëèòàöèè âíóòðåííèõ ñàíèòàðíûõ ïîìåùåíèé â îáðàçîâà-
òåëüíûõ çäàíèÿõ, ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèé â Íàðûíñêîé 
îáëàñòè, â Íàðûíñêîì è Àê-Òàëèíñêîì ðàéîíàõ» â ðàìêàõ 
Ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ ñåëüñêîãî âîäîñíàáæåíèÿ è ñàíèòàðèè â 
Íàðûíñêîé îáëàñòè (ÏÐÑÂÑÍÎ). 

Êàíäèäàò äîëæåí ñîîòâåòñòâîâàòü ñëåäóþùèì 
êðèòåðèÿì è êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì:

• Âûñøåå èíæåíåðíî-ñòðîèòåëüíîå îáðàçîâàíèå èëè ñòåïåíü ìà-
ãèñòðà;

• Îïûò ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå 5 ëåò;
• Æåëàòåëüíî íàëè÷èå îïûòà ðàáîòû â èíâåñòèöèîííûõ ïðîåê-

òàõ, ôèíàíñèðóåìûõ ìåæäóíàðîäíûìè äîíîðñêèìè îðãàíèçà-
öèÿìè;

• Õîðîøåå çíàíèå ìåñòíûõ ñòðîèòåëüíûõ íîðì è ïðàâèë (ÑÍèÏ);
• Õîðîøèå íàâûêè ðàáîòû ñ ïàêåòîì ïðîãðàìì Microsoft Office è 

ãðàôè÷åñêèìè ïðîãðàììàìè êàê AutoCad;
• Îïûò â íàäçîðå çà âûïîëíåíèåì êîíòðàêòîâ íà ñòðîèòåëüñòâî 

èíôðàñòðóêòóðíûõ îáúåêòîâ ÿâëÿåòñÿ ïðåèìóùåñòâîì;
• Çíàíèå ìåñòíûõ òðåáîâàíèé è ïðîöåäóð ïî íàäçîðó çà ñòðîè-

òåëüíûìè ðàáîòàìè, à òàêæå ïðèíöèïîâ âåäåíèÿ ñîîòâåòñòâóþ-
ùåé äîêóìåíòàöèè ïî íèì;

• Çíàíèå ìåñòíûõ òðåáîâàíèé è ïðîöåäóð ïî íàäçîðó çà ñòðîè-
òåëüíûìè ðàáîòàìè, à òàêæå ïðèíöèïîâ âåäåíèÿ ñîîòâåòñòâóþ-
ùåé äîêóìåíòàöèè ïî íèì;

• Íàëè÷èå êâàëèôèêàöèîííîãî ñåðòèôèêàòà íà ïðåäîñòàâëåíèå 
ñîîòâåòñòâóþùèõ èíæåíåðíûõ óñëóã.

II. Çàèíòåðåñîâàííûå êàíäèäàòû äîëæíû çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ/
àâòîðèçîâàòüñÿ â êà÷åñòâå Êàíäèäàòà íà âàêàíñèþ, íà ñàé-
òå ÀÐÈÑ è ïîäàòü çàÿâêó íà ó÷àñòèå â äàííîì îòáîðå (ðåçþ-
ìå íà ðóññêîì ÿçûêå, ñ óêàçàíèåì êîíòàêòíîãî òåëåôîíà è ïî-
çèöèè) äî 17.30 ÷àñîâ 14 ÿíâàðÿ 2022 ã.

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

Ñ/Î-382

На основании заявления гражданина 
А.Тахтабаева от 06.12.2021 года,

ГПП «ЧОН-КЕМИН»
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ В АРЕНДУ ИЗ ЗЕМЕЛЬ: 

Нижне-Кеминского лесничества в квартале №32, выдел №3 
для озеленительных и рекреационных целей. 

Çàÿâêè äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå áóäóò ïðèíèìàòüñÿ äî 31 ÿíâàðÿ 
2022 ãîäà, ïî àäðåñó: ñ.Òîðò-Êóëü, àäìèíèñòðàöèÿ ÃÏÏ «×îí-Êå-
ìèí».

Ïî èíòåðåñóþùèìñÿ âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ ïî 
òåëåôîíàì: (0701) 55-51-94, (0701) 56-56-63. Í-103

ЖОГОЛДУ
УТЕРЯ

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î ïðàâå 

÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè 
çåìåëüíóþ äîëþ ¹0118398 

(27.07.1995 ã.) íà èìÿ 
Øèðîêîæóêîâà Ñåðãåÿ 
Àëåêñååâè÷à ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-105

Íîîêàò ðàéîíóíäàãû 
Æà¢û-Hooêàò àéûë 
ºêìºò¿í¿í Æàíäàìà 
àéûëûíûí òóðãóíó 

Ðàõìàíàëèåâà Òóðñóíàéãà 
òèåøåë¿¿ Èøìåðä¿¿ë¿ê 

ûðàñòîî÷ó ê¿áºë¿ã¿ 
ÈÍÍ 11505195600223, 

ÎÊÏÎ 29926557 
æîãîëãîíäóãóíà 

áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 
äåï òàáûëñûí.

Ï/Ï-927

ПССИ г.Талас Таласской области
ОБЪЯВЛЯЕТ ВТОРИЧНЫЕ ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ

на следующие заложенные недвижимые имущества: 

1. Жилой дом с общей полезной пл. - 106,0 кв.м., жил. пл. - 
58,0 кв.м., с земельным участком мерою - 592 кв.м., находящийся 

по адресу: г.Талас, ул.Т.Каракойчу №104, идентификационный 
код 6-05-03-0007-0256, принадлежащее Оргараевой Урумкан 

Курманбековне. 
Стартовая цена 1 157 275 сомов. 

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 08.02.2022 ã. â 10.00 ÷àñîâ. 

2. Жилой дом с общей полезной пл. - 73,5 кв.м., жил. пл. - 
54,5 кв.м., с земельным участком мерою - 400,0 кв.м., 

находящийся по адресу: г.Талас, ул.О.Турдалиева №336, 
идентификационный код 6-05-06-0017-0004, принадлежащее 

Оргараевой Урумкан Курманбековне. 
Стартовая цена 1 041 342 сомов. 

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 08.02.2022 ã. â 14.00 ÷àñîâ. 

3. Жилой дом с общей полезной пл. - 86,04 кв.м., жил. пл. 
- 61,17 кв.м., с земельным участком мерою - 1500,0 кв.м., 

находящийся по адресу: Бакай-Атинский район, с.Кызыл-Октябрь, 
ул.Соорбек №42, идентификационный код 6-02-03-1001-0487, 

принадлежащее Кененбаеву Бактияру Айтбаевичу. 
Стартовая цена 331 538 сомов. 

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 09.02.2022 ã. â 10.00 ÷àñîâ. 

4. Нежилой объект с общей полезной пл. - 192,5 кв.м., с земельным 
участком мерою - 1705,0 кв.м., находящийся по адресу: г.Талас, 

ул.Оторбаева №2/16, идентификационный код 6-05-01-0003-0597, 
принадлежащее Кермалиеву Заид Алижапаровичу. 

Стартовая цена 1 187 629 сомов. 
Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 09.02.2022 ã. â 14.00 ÷àñîâ. 

Ãàðàíòèéíûé âçíîñ ñîñòàâëÿåò 5% îò íà÷àëüíîé (ñòàðòîâîé) 
ïðîäàæíîé öåíû. Âíîñÿòñÿ Òàëàññêèé îáëÐÎÊ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò 
4406042100000289, ÁÈÊ 440604, äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ ã.Òàëàñ. 

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ çàëîæåííûõ èìóùåñòâ. 

Çà ñïðàâêàìè îáðàùàòüñÿ â ÏÑÑÈ ã.Òàëàñ, òåë.: (03422) 5-65-66. 
Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ñóäåáíûé èñïîëíèòåëü Îñìîíàëèåâ À.Ì.

Ï/Ï-116

ОАО «КЕРЕМЕТ 
БАНК»

(адрес: г. Бишкек,
 ул. Т. Молдо, 40/4) 

сообщает об изменениях 
в списке лиц, входящих в 

органы управления. 

Ðåøåíèåì Ñîâåòà äèðåê-
òîðîâ îò 24 äåêàáðÿ 2021 ãî-
äà óäîâëåòâîðåíî çàÿâëå-
íèå ÷ëåíà Ñîâåòà äèðåêòî-
ðîâ Ñåéòêàñûìîâîé Ðàóøàí 
Ðûñêóëáåêîâíû î äîáðî-
âîëüíîì ñëîæåíèè ïîëíîìî-
÷èé ÷ëåíà Ñîâåòà äèðåêòîðîâ 
ÎÀÎ «Êåðåìåò Áàíê».

«КЕРЕМЕТ БАНК»
ачык акционердик коому

2022-жылдын 21-январында саат 14.00дє 
Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Тоголок 

Молдо кєчєсї, 40/4 дарегинде боло турган 
акционерлердин кезексиз жалпы чогулушун  
єткєрє тургандыгы жєнїндє маалымдайт.

Ê¯Í ÒÀÐÒÈÁÈ:

1. “Êåðåìåò Áàíê” ÀÀÊíûí àêöèîíåðëåðèíèí êå-
çåêñèç æàëïû ÷îãóëóøóíóí ýñåïòºº êîìèññèÿ-
ñûíûí êóðàìûí áåêèò¿¿ òóóðàñûíäà.

2. “Êåðåìåò Áàíê” ÀÀÊíûí Äèðåêòîðëîð êå¢åøè-
íèí ì¿÷ºëºð¿í øàéëîî òóóðàñûíäà.

×îãóëóøêà êàòûøóó÷ó àêöèîíåðëåðäè êàòòîî ñààò 
13.00äºí áàøòàëàò.

Àêöèîíåðëåð êåçåêñèç ÷àêûðûëãàí ÷îãóëóøòóí 
ìàòåðèàëäàðû ìåíåí “Êåðåìåò Áàíê” ÀÀÊäàí Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñû, Áèøêåê øààðû, Òîãîëîê Ìîë-
äî êº÷ºñ¿, 40/4 äàðåãèíåí òààíûøñà áîëîò.

Òåë.: 31-31-73 (è÷êè 2015). 

Àêöèîíåðëåðäèí êåçåêñèç æàëïû ÷îãóëóøóíà êà-
òûøóóãà óêóãó áàð àêöèîíåðëåðäèí òèçìåñèí ò¿-
ç¿¿ ê¿í¿ – 2022-æûëäûí 17-ÿíâàðû àíûêòàëäû.

Открытое акционерное общество 
«КЕРЕМЕТ БАНК» 

сообщает о проведении внеочередного общего 
собрания акционеров, которое состоится 

21 января 2022 года в 14.00 часов по адресу: 
Кыргызская Республика, г. Бишкек, 

ул. Тоголок Молдо, д. 40/4.

ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:

1. Îá óòâåðæäåíèè ñîñòàâà ñ÷åòíîé êîìèññèè 
âíåî÷åðåäíîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ 
ÎÀÎ «Êåðåìåò Áàíê».

2. Îá èçáðàíèè ÷ëåíîâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ 
«Êåðåìåò Áàíê». 

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè àêöèîíåðîâ íà ñîáðàíèå ñ 
13.00 ÷àñîâ.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ìàòåðèàëàìè âíåî÷åðåäíîãî îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ìîæíî â ÎÀÎ «Êåðåìåò 
Áàíê» ïî àäðåñó: Êûðãûçñêàÿ Ðåñïóáëèêà, ã. Áèø-
êåê, óë. Òîãîëîê Ìîëäî, ä. 40/4.

Òåë.: 31-31-73 (âí. 2015).

Äàòîé ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà àêöèîíåðîâ, èìåþùèõ 
ïðàâî íà ó÷àñòèå âî âíåî÷åðåäíîì îáùåì ñîáðà-
íèè àêöèîíåðîâ, îïðåäåëåíî 17 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà.

“ЛИНОЛЕУМ” ААК 
2022-жылдын 24-январында саат 11.00дє Бишкек 

шаары, Манас проспектиси, 40-228 дарегинде 
акционерлердин кезексиз жалпы жыйыны єтє 

тургандыгын маалымдайт.
Ê¯Í ÒÀÐÒÈÁÈ:

1. Ýñåïòºº êîìèññèÿñûíûí êóðàìûí áåêèò¿¿.
2. “Ëèíîëåóì” ÀÀÊ òàðàáûíàí èðè á¿ò¿ì æàñîî 

æºí¿íäº.
3. Àòêàðóó÷ó îðãàíãà èðè á¿ò¿ì æàñîî áîþí÷à äî-

êóìåíòòåðãå êîë êîþóãà ûéãàðûì óêóêòàðäû áå-
ð¿¿ æºí¿íäº.

Àêöèîíåðëåðäè êàòòîî: ñààò 10.00äºí 11.00ãº 
÷åéèí. 

Æûéûíãà êàòûøóóãà óêóãó áàð àêöèîíåðëåðäèí 
òèçìåñèí èë¿¿ ê¿í¿ – 2021-æûëäûí 31-äåêàáðû.

Ñóðàï-áèë¿¿ òåëåôîíó: (0700) 15-74-74.

Æûéûíäûí ìàòåðèàëäàðûí Áèøêåê øààðû, Ìà-
íàñ ïðîñïåêòèñè, 40-228 äàðåãèíåí àëóóãà áîëîò. 
Îøîíäîé ýëå æûéûíäû ºòêºð¿¿ãº  äàÿðäûê êºð¿¿äº 
àêöèîíåðëåðãå áåðèëå òóðãàí  ìàòåðèàëäàð ìåíåí 
êîîìäîí äà òààíûøóóãà áîëîò.

Ýñêåðò¿¿: àêöèîíåðëåð ïàñïîðòó, àë ýìè àêöèî-
íåðëåðäèí æàíà þðèäèêàëûê æàêòàðäûí ºê¿ëäºð¿ 
òàðèçäåëãåí èøåíèì êàò æàíà ïàñïîðò ìåíåí êå-
ëèøè êåðåê.

ОАО «ЛИНОЛЕУМ» 
извещает, что 24 января 2022 года в 11.00 часов 

по адресу: г. Бишкек, пр.Манаса, 40-228 
состоится внеочередное общее собрание 

акционеров.

ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:

1. Óòâåðæäåíèå ñîñòàâà ñ÷¸òíîé êîìèññèè.
2. Î ñîâåðøåíèè ÎÀÎ «Ëèíîëåóì» êðóïíîé ñäåë-

êè.
3. Î äåëåãèðîâàíèè ïîëíîìî÷èé èñïîëíèòåëüíî-

ìó îðãàíó íà ïîäïèñàíèå äîêóìåíòîâ ïî ñîâåð-
øåíèþ êðóïíîé ñäåëêè.

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

ïðàâî íà ó÷àñòèå â ñîáðàíèè – 31 äåêàáðÿ 2021 ãîäà. 

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: (0700) 15-74-74. 

Ìàòåðèàëû ñîáðàíèÿ ïî àäðåñó: ã.Áèøêåê, ïð.Ìà-
íàñà, 40-228.  Ñ ìàòåðèàëàìè, ïîäëåæàùèìè ïðåäñ-
òàâëåíèþ àêöèîíåðàì ïðè ïîäãîòîâêå ê ïðîâåäåíèþ 
ñîáðàíèÿ, òàêæå ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â îáùåñòâå. 

Ïðèìå÷àíèå: àêöèîíåðàì íåîáõîäèìî èìåòü 
ïðè ñåáå ïàñïîðò, è ïðåäñòàâèòåëÿì àêöèîíå-
ðîâ è þðèäè÷åñêèõ ëèö - îôîðìëåííóþ äîâåðåí-
íîñòü è ïàñïîðò.



2021-жылдын  31-декабры22
Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити

«КАРАБАЛТА ТОО-КЕН 
КОМБИНАТЫ» ААК 

2022-жылдын 21-январында саат 11.00дє (Кара-
Балта ш., Т.Кожомбердив кєч., Тїштїк єнєр жай 

аймагы, (“КТКК” ААКнын башкармалыгынын 
имараты дарегинде) акционерлердин кезексиз 

чакырылган жалпы чогулушу єткєрїлє 
тургандыгын маалымдайт.

Ê¯Í ÒÀÐÒÈÁÈ:

1. Ýñåïòºº êîìèññèÿñûíûí ñàíäûê æàíà ïåðñî-
íàëäûê êóðàìûí áåêèò¿¿. 

2. “ÊÒÊÊ” ÀÀÊíûí Äèðåêòîðëîð êå¢åøè æºí¿íäº. 
3. Àóäèòîð æºí¿íäº. 

Àêöèîíåðëåðäè êàòòîî ñààò 10.00äº áàøòàëàò. 
Àêöèîíåðëåðäè êàòòîî ñààò 11.00äº àÿêòàéò. 
×îãóëóøêà êàòûøóóãà óêóêòóó àêöèîíåðëåðäèí 

òèçìåñèí ò¿ç¿¿ ê¿í¿ – 2022-æûëäûí 18-ÿíâàðû. 
Àêöèîíåðëåð ìààëûìàòòàð (ìàòåðèàëäàð) ìå-

íåí æóìóø÷ó ê¿íäºð¿ ñààò 10.00äºí ñààò 14.00ãº 
÷åéèí òºìºíäºã¿äºé äàðåêòåí ìûéçàìäàðäûí òà-
ëàïòàðûíà ûëàéûê òààíûøà àëûøàò: Êàðà-Áàëòà 
ø., Ò.Êîæîìáåðäèåâ êº÷., ÒªÀ, áàøêàðìàëûê-
òûí èìàðàòû.

Áàéëàíûø òåëåôîíó: (0550) 50-01-13

Àêöèîíåðëåðäèí û¢ãàéëóóëóãó ¿÷¿í “ÊÒÊÊ” ÀÀÊ-
íûí áàøêàðìàëûãûíûí èìàðàòûíà ÷åéèí àâòîáóñ 
ìåíåí æåòêèðèëåò. Â.È.Ëåíèíäèí ýñòåëèãèíèí àë-
äûíäà ñààò 9.00äºí ñààò 10.30ãà ÷åéèí ÷îãóëóó êå-
ðåê (Êàðà-Áàëòà ø., Ò.Êîæîìáåðäèåâ êº÷., Ðóñ-
ëàí êàôåñèíèí æàíû). 

Ýñêåðò¿¿: àêöèîíåðëåðäå ïàñïîðòó, àë ýìè àê-
öèîíåðëåðäèí ºê¿ëäºð¿íäº ïàñïîðòó æàíà ÊÐíûí 
êîëäîíóóäàãû ìûéçàìäàðûíà ûëàéûê ò¿ç¿ëãºí 
èøåíèì êàò áîëóóãà òèéèø. 

ОАО «КАРАБАЛТИНСКИЙ 
ГОРНОРУДНЫЙ КОМБИНАТ» 
сообщает о созыве  внеочередного общего 

собрания акционеров, которое состоится 21 
января 2022 г. в 11.00 часов (по адресу: г. Кара-

Балта, ул. Т.Кожомбердиева, южная промзона, 
здание управления ОАО «КГРК»).

ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:

1. Óòâåðæäåíèå êîëè÷åñòâåííîãî è ïåðñîíàëüíî-
ãî ñîñòàâà ñ÷åòíîé êîìèññèè. 

2. Î Ñîâåòå äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÊÃÐÊ».
3. Îá àóäèòîðå. 

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè àêöèîíåðîâ – 10.00 
÷àñîâ.

Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðàöèè àêöèîíåðîâ – 11.00 
÷àñîâ.

Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà àêöèîíåðîâ, èìåþùèõ 
ïðàâî íà ó÷àñòèå â ñîáðàíèè – 18.01.2022 ã.  

Ñ èíôîðìàöèåé (ìàòåðèàëàìè) àêöèîíåðû ìî-
ãóò îçíàêîìèòüñÿ ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10.00 äî                         
14.00 ÷. ïî àäðåñó: ã. Êàðà-Áàëòà, óë.Êîæîìáåð-
äèåâà, ÞÏÇ, çäàíèå óïðàâëåíèÿ, â ïîðÿäêå ñîã-
ëàñíî çàêîíîäàòåëüñòâó. 

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: (0550) 50-01-13

Äëÿ óäîáñòâà àêöèîíåðîâ áóäåò îñóùåñòâëåíà 
äîñòàâêà àâòîáóñîì äî çäàíèÿ óïðàâëåíèÿ ÎÀÎ 
«ÊÃÐÊ». Ñáîð ó ïàìÿòíèêà Â.È. Ëåíèíó (ã. Êàðà-
Áàëòà óëèöà Êîæîìáåðäèåâà, îðèåíòèð Êàôå 
Ðóñëàí) ñ 9.00 ÷àñîâ äî 10.30 ÷àñîâ.

Ïðèìå÷àíèå: àêöèîíåðàì èìåòü ïðè ñåáå ïàñ-
ïîðò, à ïðåäñòàâèòåëÿì àêöèîíåðîâ ïàñïîðò è 
äîâåðåííîñòü - îôîðìëåííóþ â ñîîòâåòñòâèè ñ 
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ÊÐ.

Старший судебный исполнитель 
ПССИ Жайылского района

ОБЪЯВЛЯЕТ ПЕРВИЧНЫЕ ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ
на заложенное недвижимое имущество, а именно:

- жилой дом, расположенный по адресу: Чуйская область, 
Жайылский район, г. Кара -Балта, ул. Джамбула дом 9, общей 

полезной площадью - 60,3 кв.м., жилой площадью - 39,8 
кв.м., находящийся на земельном участке мерою - 841,5 кв.м., 
принадлежащий Оськину Евгению Анатольевичу, со стартовой 
ценой в сумме 2 244 252 (два миллиона двести сорок четыре 

тысячи двести пятьдесят два) сом.

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 08.02.2022 ãîäà â 10.00 ÷àñ. ïî âûøåóêàçàí-
íîìó àäðåñó.

- жилой дом, расположенный по адресу: Чуйская область, 
Жайылский район, г. Кара-Балта, ул. Октябрьская дом 91, 

общей полезной площадью - 52,0 кв.м., жилой площадью 35,1 
кв.м., находящийся на земельном участке мерою - 915,1 кв.м., 

принадлежащий Гефлин Ольге Владимировне со стартовой 
ценой в сумме 1 972 601 (один миллион девятьсот семьдесят 

две тысячи шестьсот один) сом, назначив организатором 
публичных торгов, судебного исполнителя Подразделения 

службы судебных исполнителей.

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 08.02.2022 ãîäà â 11.00 ÷àñ. ïî âûøåóêàçàí-
íîìó àäðåñó.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ íåîáõîäèìî âíåñòè 5% ãàðàíòèéíîãî âçíîñà 
íà ëèöåâîé ñ÷åò ¹4403062100000207, ÏÑÑÈ Æàéûëñêîãî ðàéîíà.

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

Ïî âñåì âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ â Æàéûëñêèé ðàéîííûé 
ñóä êàá, ¹7, ïî òåë.: (03133) 3-70-20 è 3-70-08 è 

ñîò. òåë.: (0555) 10-75-61, îðãàíèçàòîðó 
òîðãîâ Êàñûìàëèåâó Ð. Ñ-964

Àáäûðàèìîâà Ñàãûíá¿á¿ 
Êóò÷óáàåâíàãà òèåøåë¿¿ æåð 

ó÷àñòîãóíà ¿ë¿ø¿íº æåêå 
ìåí÷èê óêóãó æºí¿íäºã¿ ê¿áºë¿ã¿ 
ñåðèÿñû ÊÁ ¹-001 (06.08.1997-æ.) 
æîãîëãîíäóãóíà áàéëàíûøòóó 

æàðàêñûç äåï òàáûëñûí.
Í-104

Ìàìáåòïàåâ Êåðèìàêóíãà 
òèåøåë¿¿ æåð ó÷àñòîãóíà 

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

¹0101315 (30.03.2006-æ.) 
æîãîëãîíäóãóíà áàéëàíûøòóó 

æàðàêñûç äåï òàáûëñûí.
Í-108

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ. àêòà î 
ïðàâå ÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè 
×¹541962 (îò 10.01.2017 ã.), ãîñ. 
àêòà ¹666081 (îò 17.08.2016 ã.) 

è äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè 
¹2016/17256 (îò 11.19.2016 ã.), ãîñ. 

àêòà ¹438125 (îò 12.03.2013 ã.) 
è äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ¹29020 

(îò 19.07.2013 ã.), ãîñ. àêòà 
¹438126 (îò 12.03.2013 ã.), 
è äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè 

¹28561 (îò 17.07.2013 ã.) íà 
èìÿ Àëûìáàåâà Òûíàðáåêà 
Ìîëäîáåêîâè÷à ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-106

Áàéûñáåêîâà ªêòºìêàí 
Ìàäåíîâíàãà òèåøåë¿¿ ìàì. 

àêò ×¹060929 (22.08.2006-æ.á.) 
æîãîëãîíäóãóíà 

áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 
äåï òàáûëñûí.

Í-102

ГАГН при МЭП и КР
ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИЯ  АУКЦИОНОВ ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ПРАВ ПОЛЬЗОВАНИЯ НЕДРАМИ НА СЛЕДУЮЩИЕ ОБЪЕКТЫ КАМЕННОГО УГЛЯ

¹ 
Ëîòà

Íàèìåíîâàíèå 
îáúåêòà

Âèä ïîëåçíîãî 
èñêîïàåìîãî Âèä íåäðîïîëüçîâàíèÿ Ìåñòîíàõîæäåíèå 

îáúåêòà ïðèìå÷àíèÿ Ñòàðòîâàÿ öåíà 
îáúåêòà

1 Ó÷àñòîê Áóòî 
ìåñòîðîæäåíèå 
Òàø-Êóìûðñêîå 

Êàìåííûé óãîëü Ãåîëîãîðàçâåäî÷íûå 
ðàáîòû

Àêñûéñêèé ðàéîí, 
Äæàëàë-Àáàäñêàÿ 

îáëàñòü

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

1575 äîëëàðîâ ÑØÀ

2 Ó÷àñòîê Áàëàïàí-Ñàé 
ìåñòîðîæäåíèå 
Òàø-Êóìûðñêîå

Êàìåííûé óãîëü Ãåîëîãîðàçâåäî÷íûå 
ðàáîòû

Àêñûéñêèé ðàéîí, 
Äæàëàë-Àáàäñêàÿ 

îáëàñòü

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

1855 äîëëàðîâ ÑØÀ

3 Ó÷àñòîê ÓÌÑ 
ìåñòîðîæäåíèå 
Òàø-Êóìûðñêîå

Êàìåííûé óãîëü ðàçðàáîòêà Àêñûéñêèé ðàéîí, 
Äæàëàë-Àáàäñêàÿ 

îáëàñòü

262,0 òûñ. òîíí 1810 äîëëàðîâ ÑØÀ

4 Ó÷àñòîê Æûë-Áóëàê Êàìåííûé óãîëü Ãåîëîãîðàçâåäî÷íûå 
ðàáîòû

Àêñûéñêèé ðàéîí 
Äæàëàë-Àáàäñêàÿ 

îáëàñòü

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

737 äîëëàðîâ ÑØÀ

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 18 ôåâðàëÿ 2022 ãîäà â ã. Êåðáåí â çäàíèè ðàéãîñàäìèíèñòðàöèè Àêñûéñêîãî ðàéîíà Äæàëàë-Àáàäñêîé îáëàñòè Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè. Ðåãèñò-
ðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà ñ 10.00 äî 10.50 ÷àñîâ.

Âñåì æåëàþùèì ïðèíÿòü ó÷àñòèå â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü äîêóìåíòû äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íå ïîçäíåå 18.00 ÷àñîâ 14 ôåâðàëÿ 2022 ãîäà â ÃÀÃÍ ïðè ÌÝÏ è ÊÐ 
ïî àäðåñó: ã. Áèøêåê, ïðîñïåêò Ýðêèíäèê, 2, êàáèíåò ¹220. Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ îáî âñåõ íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòàõ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ñîäåðæèòñÿ â «Óñëîâèÿõ àóêöèî-
íà ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ïðàâà ïîëüçîâàíèÿ îáúåêòîì íåäð».

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

Урматтуу акционерлер!

"УЧКУН" ААК 
 акционерлеринин жалпы кезексиз чогулушун 

єткєрє тургандыгы жєнїндє 
“Учкун” ААК маалымдайт.

- ×îãóëóøòóí ºòêºð¿ë¿¿÷¿ æåðè: Áèøêåê øààðû, Èáðàèìîâ êº-
÷ºñ¿ 24 “Ó÷êóí” ÀÀÊíûí àêòîâûé çàëûíäà.

- ×îãóëóøòóí ºòêºð¿ë¿¿÷¿ ê¿í¿ – 2022-æûëäûí 4-ôåâðàëû.
- ªòêºð¿¿í¿í áàøòàëûø óáàêòûñû: ñààò 10.00äº. 
- Àêöèîíåðëåðäè êàòòîîíóí áàøòàëûøû óáàêòûñû ñààò 9.00äº.

×ÎÃÓËÓØÒÓÍ Ê¯Í ÒÀÐÒÈÁÈ: 

1. Ýñåïòºº êîìèññèÿñûíûí êóðàìû æºí¿íäº.
2. Êîîìäóí Óñòàâûíà ºçãºðò¿¿ëºðä¿ êèðãèç¿¿ æºí¿íäº.
3. Êîîìäóí Äèðåêòîðëîð êå¢åøèíèí ì¿÷ºëºð¿í¿í óêóêòàðûí ìºº-

íºò¿íºí ìóðäà òîêòîòóó æºí¿íäº.
4. Êîîìäóí Äèðåêòîðëîð êå¢åøèíèí ì¿÷ºëºð¿í øàéëîî òóóðàñûí-

äà.

Àêöèîíåðëåðäèí êåçåêñèç ÷îãóëóøóíà êàòûøóó ¿÷¿í ðååñòðäè æà-
áóó ê¿í¿ - 2022-æûëäûí 28-ÿíâàðû.

×îãóëóøòó äàÿðäîî æàíà ºòêºð¿¿ áîþí÷à àêöèîíåðëåðãå ñóíóø-
òàëãàí ìàòåðèàëäàð ìåíåí Áèøêåê øààðû, Ñ.Èáðàèìîâ êº÷ºñ¿ 
24, “Ó÷êóí” ÀÀÊäàí 316 áºëìºäºí òààíûøóóãà áîëîò. Òåë.: 59-15-
88. Êàòòî ìåçãèëèíäå ïàñïîðòó æàíà ºç¿í ê¿áºëºíä¿ðãºí äîêóìåí-
òè áîëóøó êåðåê. 

Уважаемые акционеры!

ОАО «УЧКУН» 
сообщает о проведении внеочередного 

общего собрания акционеров ОАО «Учкун».
- Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: ã. Áèøêåê, óë. Èáðàèìîâà, 24, àê-

òîâûé çàë ÎÀÎ «Ó÷êóí».
- Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ – 4 ôåâðàëÿ 2022 ãîäà.
- Âðåìÿ íà÷àëà ïðîâåäåíèÿ – 10.00 ÷àñîâ. 
- Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè àêöèîíåðîâ – 9.00 ÷àñîâ.

ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß ÑÎÁÐÀÍÈß:

1. Î ñîñòàâå Ñ÷åòíîé êîìèññèè.
2. Î âíåñåíèè èçìåíåíèè â Óñòàâ Îáùåñòâà.
3. Î äîñðî÷íîì ïðåêðàùåíèè ïîëíîìî÷èé ÷ëåíà Ñîâåòà äèðåêòî-

ðîâ Îáùåñòâà.
4. Îá èçáðàíèè ÷ëåíà Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà.

Äàòà çàêðûòèÿ ðååñòðà äëÿ ó÷àñòèÿ âíåî÷åðåäíîãî îáùåãî ñîá-
ðàíèÿ àêöèîíåðîâ – 28 ÿíâàðÿ 2022 ã.

Ñ ìàòåðèàëàìè, ïîäëåæàùèìè ïðåäîñòàâëåíèþ àêöèîíåðàì 
ïðè ïîäãîòîâêå ê ïðîâåäåíèþ ñîáðàíèÿ, ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ: 
ã. Áèøêåê, óë. Ñ.Èáðàèìîâà, 24, ÎÀÎ “Ó÷êóí”, êàá. 316, òåë.: 
59-15-88. Ïðè ðåãèñòðàöèè èìåòü ñ ñîáîé ïàñïîðò, óäîñòîâåðÿþ-
ùèé ëè÷íîñòü. 

Открытое акционерное общество 
«КАПИТАЛ БАНК ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ» 

юридический адрес: г.Бишкек, ул. Московская, 161 

информирует о существенных фактах, 
а именно изменения в списке лиц, входящих в органы 

управления эмитента:

Ðåøåíèåì Ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Êàïèòàë Áàíê» îò 28 äåêàá-
ðÿ 2021 ã., ¹ ×ëåí Ïðàâëåíèÿ ÎÀÎ «Êàïèòàë Áàíê» ×åêèðîâ Àçà-
ìàò Îðîçáåêîâè÷ îñâîáîæäåí îò çàíèìàåìîé äîëæíîñòè ñ 27 äå-
êàáðÿ 2021 ãîäà, ïî ñîáñòâåííîìó æåëàíèþ ñîãëàñíî ïîäàííîìó 
çàÿâëåíèþ.

Ðåøåíèåì Ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Êàïèòàë Áàíê» îò 28 äå-
êàáðÿ 2021 ã., Çàìåñòèòåëåì Ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâëåíèÿ ÎÀÎ «Êà-
ïèòàë Áàíê» íàçíà÷åíà Íóêååâà Ìàðèíà Àíàðáåêîâíà, ñ 30 äå-
êàáðÿ 2021 ã.

Ðåøåíèåì Ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Êàïèòàë Áàíê» îò 28 äåêàá-
ðÿ 2021 ã. ×ëåíîì Ïðàâëåíèÿ ÎÀÎ «Êàïèòàë Áàíê» íàçíà÷åí Æîî-
êàåâ Äàíèÿð Ýìèëáåêîâè÷, ñ 30 äåêàáðÿ 2021 ã.

Ðåøåíèåì Ñîâåòà Äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Êàïèòàë Áàíê» îò 28 äåêàá-
ðÿ 2021 ã.» ×ëåíîì Ïðàâëåíèÿ ÎÀÎ «Êàïèòàë Áàíê» íàçíà÷åí Áà-
êèðîâ Íóðëàíáåê Êàíæàðáåêîâè÷, ñ  30 äåêàáðÿ 2021 ã.



erkintoo@mail.gov.kg

Èíäåêñè: 68451
Áèçäèí äàðåãèáèç:

Бишкек шаары, 720040,
Абдумомунов кєчєсї, 193.

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

Башкы редактор
АЛЕНОВ
Бахпурбек

Абдыкарович

Êàáûëäàìà
62-38-75

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

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

Коммерциялык директор

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

     (0773) 11-75-87

Жооптуу катчы
КУЛАТАЕВА Бактыгїл - 62-38-71

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

Маданият бєлїмї – 62-38-71

Укук бєлїмї – 62-18-64

Веб-сайт – 62-18-64

Коммерциялык бєлїм – 62-18-66

"Нормативдик актылар"
журналы – 62-38-71

Башкы эсепчи – 62-38-73

Компьютердик
борбор – 62-38-74

Жарнамалар кыргыз, орус, англис 
тилдеринде берилет.

Жарнамалардын мазмунуна
редакция жооп бербейт.

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

"Учкун" ААКнын 
басмаканасында басылды.

Áóéðóòìà ¹1274. Íóñêàñû 4253

Áàñóóãà 30.12.2021-æ. ñààò 19.00äº áåðèëäè
Ñàòûê êåëèøèì áààäà

 ´ Юстиция министрлигинен 
берилген катталуу кїбєлїгї №592

Жумасына эки ирет:
шейшемби, жума 

кїндєрї чыгат.

2021-жылдын  31-декабры 23
Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити

«ДОС-КРЕДОБАНК»
ачык акционердик коому 
эмитенттин  каржылык-чарбалык 

ишмердїїлїгїнє тийиштїї болгон факт, 
башкаруу органына кирген адамдардын 

тизмесиндеги єзгєрїїлєр тууралуу маалымдайт:

2021-æûëäûí 24-äåêàáðûíàí òàðòûï Äèðåê-
òîðëîð êå¢åøèíèí ÷å÷èìè ìåíåí Áàøêàðìàëûê-
òûí ì¿÷ºñ¿ Îìîåâà Àñåëü Æóìàáàåâíàíûí ûéãà-
ðûì óêóêòàðû òîêòîòóëäó. 

Открытое акционерное общество
«ДОС-КРЕДОБАНК»

 информирует о факте, затрагивающем 
финансово-хозяйственную деятельность 

эмитента, об изменении списка лиц, входящих в 
органы управления: 

Ñ 24 äåêàáðÿ 2021 ãîäà ðåøåíèåì Ñîâåòà äè-
ðåêòîðîâ ïðåêðàùåíû ïîëíîìî÷èÿ ×ëåíà Ïðàâëå-
íèÿ Îìîåâîé Àñåëü Æóìàáàåâíû.

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
УЛУТТУК БАНКЫ

АУДИО- ЖАНА ВИДЕОЖАЗУУЛАРДЫ САКТОО 
ЇЧЇН ДИСКТЕРДИ САТЫП АЛУУГА АЧЫК 

РЕСПУБЛИКАЛЫК СЫНАК ЄТКЄРЄТ.

Сынак боюнча документтер 2022-жылдын 26-янва-
рында саат 17.00гє чейин сынак документтерин кабыл алуу-
єткєрїп берїї актысынын негизинде tender@nbkr.kg элект-
рондук почтасы аркылуу берилет.

Сынакка чейинки конференция 2022-жылдын 18-янва-
рында саат 14.00дє видеоконференция байланышы режи-
минде єткєрїлєт. Конференцияга катышуу маселеси боюн-
ча техникалык координаторго кайрылуу зарыл.

Сынак боюнча сунуштар Бишкек шаары, Чїй пр., 168 да-
реги боюнча 2022-жылдын  31-январында саат 14.00гє 
чейин кабыл алынат.

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар 
кабыл алынбайт жана каралбайт.

Сынак боюнча сунуштар салынган конверттер 2022-жыл-
дын 31-январында саат 14.00дє каралат.

Бардык уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 61-52-83 
телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы 
аркылуу техникалык координаторго кайрылсаўыздар болот.

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
УЛУТТУК БАНКЫ

МАССИВ ЇЧЇН ДИСКТЕРДЕН ТУРГАН БЛОКТУ САТЫП АЛУУ 
БОЮНЧА АЧЫК РЕСПУБЛИКАЛЫК СЫНАК ЄТКЄРЄТ.

Сынак боюнча документтер 2022-жылдын 1-февралын-
да саат 17.00гє чейин сынак документтерин кабыл алуу-
єткєрїп берїї актысынын негизинде tender@nbkr.kg элект-
рондук почтасы аркылуу берилет.

Сынакка чейинки конференция 2022-жылдын 19-янва-
рында саат 15.00дє видеоконференция байланышы режи-
минде єткєрїлєт. Конференцияга катышуу маселеси боюн-
ча техникалык координаторго кайрылуу зарыл.

Сынак боюнча сунуштар 2022-жылдын 4-февралын-
да саат 14.00гє чейин Бишкек шаары, Чїй проспекти, 
168 дареги боюнча кабыл алынат.

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

Сынак боюнча сунуштар 2022-жылдын 4-февралын-
да саат 14.00дє 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.

Подразделение службы 
судебных исполнителей 
Иссык-Кульского района

ОБЪЯВЛЯЕТ ОПРОВЕДЕНИИ 
АУКЦИОНА НА НЕДВИЖИМОГО 

ИМУЩЕСТВО:

Земля и строение (Коттеджи), 
общей полезной площадью 

- 468,7 кв.м., жилой 
площадью - 210,37 кв.м., 

расположенный на земельном 
участке площадью - 4800 

кв.м., находящийся по 
адресу: Иссык-Кульский 

район, с.Бостери, курортно-
рекреационная зона, иден. 

код 2-03-06-0001-1100, 
принадлежащий на праве 
собственности Аташевой 

Эльмиры Кубанычбековны.

Стартовая цена, 
установлена в суммы 

4 084 110, (четыре миллиона 
восемьдесят четыре тысячи 

сто десять) сомов.

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 31 ÿíâà-
ðÿ 2022 ãîäà â 10.00 ÷àñîâ ïî 
ìåñòó íàõîæäåíèÿ íåäâèæèìûõ 
èìóùåñòâ.

Ëèöà, æåëàþùèå ïðèíÿòü 
ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïåðåä 
òîðãàìè âûíîñÿò 5%îâ îò íà-
÷àëüíîé ñòîèìîñòè èìóùåñò-
âà íà äåïîçèòíûé ñ÷¸ò ÏÑ-
ÑÈ Èññûê-Êóëüñêîãî ðàéî-
íà 4404032100000106, ÁÈÊ 
440001, ÎÊÏÎ 02338200, ÈÍÍ 
01404199510285, êîä ïëàòåæà 
14238900.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà 
ñóäåáíûé èñïîëíèòåëü ÏÑÑÈ 

Èññûê-Êóëüñêîãî ðàéîíà 
Êàäûðîâ Ç.Ñ., ñïðàâêè 

ïî àäðåñó: ã.×îëïîí-Àòà, 
Èññûê-Êóëüñêèé ðàé. ñóä, 
òåë.: 4-36-34, ôàêñ: 4-36-

34, (0555) 10-74-23.
Ñ-160

ПССИ Свердловского района г. Бишкек 
ОБЪЯВЛЯЕТ ПЕРВИЧНЫЕ ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ
в форме отрытого аукциона на недвижимое 

заложенное имущество:

квартиру общей площадью - 59,3 кв.м., жилой площадью - 
39,0 кв.м., находящийся по адресу: г.Бишкек, ул. Салиева, 
дом 149 кв. 1, с начальной (стартовой) продажной 
стоимостью в размере 587 499 (пятьсот восемьдесят 
семь тысяч четыреста девяносто девять) сом 19 тыйын, 
принадлежащий на праве собственности Кудайбергеновой 
Кларе Байтуровне.

Ïåðâè÷íûå ïóáëè÷íûå òîðãè íà âûøåóêàçàííîå çàëîæåííîå íåä-
âèæèìîå èìóùåñòâî, ñîñòîÿòñÿ 9 ôåâðàëÿ 2022 ã. â 10.00 ÷àñîâ, ïî 
àäðåñó: ã.Áèøêåê óëèöà Ñàëèåâà äîì 149 êâ. 1.

Ëèöàì, æåëàþùèì ïðèíÿòü ó÷àñòèå â òîðãàõ íåîáõîäèìî âíåñòè 5% 
ãàðàíòèéíîãî âçíîñà îò íà÷àëüíîé ñòàðòîâîé öåíû çà äåíü äî íà÷àëà 
òîðãîâ íà äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Ñâåðäëîâñêîãî ðàéîíà ã.Áèøêåê - 
Öåíòðàëüíîå êàçíà÷åéñòâî Ìèíèñòåðñòâî Ôèíàíñîâ ÊÐ ÁÈÊ 440204, 
ð\ñ 4402042100000489, êîä ïëàòåæà 14511900.

Ó÷àñòíèê, âûèãðàâøèé ïóáëè÷íûå òîðãè, äîëæåí â òå÷åíèå ñåìè 
äíåé âíåñòè íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Ñâåðäëîâñêîãî ðàéîíà ã.Áèø-
êåê ïîêóïíóþ öåíó çà âû÷åòîì ñóììû ãàðàíòèéíîãî âçíîñà.

Îáðàùàòüñÿ îðãàíèçàòîðó òîðãîâ ñóäåáíîìó 
èñïîëèíòåëü ÏÑÑÈ Ñâåðäëîâñêîãî ðàéîíà ã.Áèøêåê 
Ñûäûêáàåâó Ý.È., ïî òåë.: 68-11-82, (0550) 82-63-47. Ñ-727

ПССИ Свердловского района г. Бишкек
ОБЪЯВЛЯЕТ ВТОРИЧНЫЕ ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ

в форме отрытого аукциона на недвижимое заложенное имущество: 

1. Жилой дом с нежилым помещением (земля и строение), 
жилой площадью 112,5 кв.м., полезная площадь Литер 
Б-234 кв.м., земельным участком мерою 484 кв.м., 
(фактическая 559 кв.м.), находящийся по адресу: 
г.Бишкек ул. Салиева дом 203, с начальной (стартовой) 
продажной стоимостью в размере 24 233 925 (двадцать 
четыре миллиона двести тридцать три тысячи девятьсот 
двадцать пять) сом 14 тыйын, принадлежащий на праве 
собственности Жолдубаеву Сеитазизу Шаамансуровичу. 
2. Нежилое помещение (земля и строение), полезной 
площадью Литер А-633,3 кв.м., полезной площадью Литер 
Б-124 кв.м., жилой площадью по документам 84,4 кв.м., 
земельным участком мерою 411 кв.м., (фактическая) 
430 кв.м.) находящийся по адресу: г.Бишкек ул. Салиева 
дом 201, с начальной (стартовой) продажной стоимостью 
34 926 360 (тридцать четыре миллиона девятьсот 
двадцать шесть тысяч триста шестьдесят) сом 27 тыйын, 
принадлежащий на праве собственности Жолдубаеву 
Сеитазизу Шаамансуровичу.
3. Земельный участок (земля без строения), земельный 
участок мерою 1094 кв.м., (фактическая 1331 кв.м.) 
находящийся по адресу: г.Бишкек ул. Салиева дом 197, 199, 
с начальной (стартовой) продажной стоимостью в размере 
60 762 878 (шестьдесят миллионов семьсот шестьдесят 
две тысячи восемьсот семьдесят восемь) сом 78 тыйын, 
принадлежащий на праве собственности Жолдубаеву 
Сеитазизу Шаамансуровичу.

Âòîðè÷íûå ïóáëè÷íûå òîðãè íà âûøåóêàçàííîå çàëîæåííîå íåä-
âèæèìîå èìóùåñòâî, ñîñòîÿòñÿ 10 ôåâðàëÿ 2021 ã. â 10.00 ÷àñîâ â 
ÏÑÑÈ Ñâåðäëîâñêîãî ðàéîíà ã.Áèøêåê, ïî àäðåñó: ã.Áèøêåê óëèöà 
Èáðàèìîâà, 64, êàáèíåò ¹6.

Ëèöàì, æåëàþùèì ïðèíÿòü ó÷àñòèå â òîðãàõ íåîáõîäèìî âíåñòè 5% 
ãàðàíòèéíîãî âçíîñà îò íà÷àëüíîé ñòàðòîâîé öåíû çà äåíü äî íà÷àëà 
òîðãîâ íà äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Ñâåðäëîâñêîãî ðàéîíà ã.Áèøêåê - 
Öåíòðàëüíîå êàçíà÷åéñòâî Ìèíèñòåðñòâî Ôèíàíñîâ ÊÐ ÁÈÊ 440204, 
ð\ñ 4402042100000489, êîä ïëàòåæà 14511900.

Ó÷àñòíèê, âûèãðàâøèé ïóáëè÷íûå òîðãè, äîëæåí â òå÷åíèå ñåìè 
äíåé âíåñòè íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Ñâåðäëîâñêîãî ðàéîíà ã.Áèø-
êåê ïîêóïíóþ öåíó çà âû÷åòîì ñóììû ãàðàíòèéíîãî âçíîñà. 

Îáðàùàòüñÿ îðãàíèçàòîðó òîðãîâ ñóäåáíîìó 
èñïîëíèòåëþ ÏÑÑÈ Ñâåðäëîâñêîãî ðàéîíà ã.Áèøêåê 
Ñûäûêáàåâó Ý.È., ïî òåë.: 68-11-82, (0550) 82-63-47. Ñ-265

Ôàòóäèí óóëó Çàéôóëëàãà 
òèåøåë¿¿ ìàì. àêò 

×¹1038879 æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí. Í-98

Òºðºãåëäè óóëó Óëàíáåêêå òèåøåë¿¿ ìàìëåêåòòèê àêò 
×¹191664 (23.06.2009-æûëû áåðèëãåí) æîãîëãîíäóãóíà 

áàéëàíûøòóó æàðàêñûç äåï òàáûëñûí. 
Í-97

Ноокат районундагы Ноокат 
шаарынын Алимбаев, 
2 кєчєсїнїн 25-їйїнїн 

тургуну Тохтасинова 
Альфия Абжабаровна 
(ИНН 10203196900719, 

ОКПО 27094696)

ºç èøìåðä¿¿ë¿ã¿í 
òîêòîòóï æàòêàíäûãûí 

áèëäèðåò.
Áààðäûê äîîìàòòàð 2 àé 

è÷èíäå êàáûë àëûíàò. 
Äàðåãè: Íîîêàò ðàéîíó, 

Íîîêàò øààðû, Àëèìáàåâ, 
2 êº÷ºñ¿ 25. Ï/Ï-455

На основании заявлений граждан, 
ГПП «ЧОН-КЕМИН»

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ В АРЕНДУ ИЗ ЗЕМЕЛЬ:
Нижне-Кеминского лесничества в кварталах №30; 31; 

32; 41; 42; 53; 58; 17; 3; 4; 5; 6; 7; 8.
для озеленительных и рекреационных целей. 

Çàÿâêè äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå, áóäóò ïðèíèìàòüñÿ äî 31 ÿíâàðÿ 2022 
ãîäà, ïî àäðåñó: ñ. Òîðò-Êóëü àäìèíèñòðàöèÿ ÃÏÏ «×îí-Êåìèí».

Ïî èíòåðåñóþùèìñÿ âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ ïî 
òåëåôîíàì: (0701) 55-51-94, (0701) 56-56-63. Í-101

Ñ-799



2021-жылдын  31-декабры24
Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити

Сыйлык – сыймык

ЭГЕМЕНДЇЇЛЇКТЇН КААРМАНДАРЫ 
ЖАНА ЖЫЛ МЫКТЫЛАРЫ СЫЙЛАНДЫ

Т
їйшїгї болбой, тїшї-
мї болбойт. Анын сы-
ўары ар бир тїйшїк-
тїї кесиптин, эмгек-

тин артында ийгиликтер жара-
лат. Адам баласы їчїн эмгектен 
артык эм, кайраттан артык дем 
жок. Жасаган ишиў бааланып, 

баркталып турса ал сага дем-кїч 
берээри талашсыз. Мындан улам 
жаўы жылдын алдында узап ба-
раткан 2021-жылга саресеп са-
лып, КРнын “Эркин-Тоо” мамле-
кеттик расмий гезитинин окур-
мандарынын, редакциялык ке-
ўештин жана эмгек жамааттын 

чечими менен эл їчїн ак кызма-
тын аркалоого жан їрєгєн жыл 
мыктыларын аныктап алдык. Єз 
ишинин дыйканы болгон татык-
туу инсандар “Эркин-Тоо” мам-
лекеттик расмий гезитинин “Эге-
мендїїлїктїн каарманы” меда-
лы жана “Жыл мыктысы – 2021” 
диплому менен сыйланышты. 
Аталган иш-чарага “Эркин-Тоо” 
гезитинин жаралышына опол 
тоодой салым кошкон мамлекет-
тик ишмер Медеткан Шеримку-
ловдон тарта, министрликтердин 
єкїлдєрї, Жогорку Кеўештин 
депутаттары, КРнын мадания-
тына эмгек сиўирген ишмерлер, 
жергиликтїї єзїн-єзї башкаруу 
органдарынын єкїлдєрї, билим 
берїї, медицина, бизнес, спорт, 
маданият тармагындагы мык-
тылар катышты. “Адал иштин 
арты бакыт” демекчи, ак жа-
на адал эмгек менен сыйлык-
ка арзыган ар бир инсанды ге-
зиттин жалпы жамааты кызуу 
куттуктап, иштерине ийгилик-
терди каалайбыз. Ар дайым эл 
кызматында бар жана аман бо-
луўуздар!

Жазгїл КАРБОСОВА,
Жазгїл КЕНЖЕТАЕВА (фото) 


