
Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити

WWW.ERKIN-TOO.KG       ЖУМА, 2022-ЖЫЛДЫН 20-МАЙЫ  №45 (3380)

КЕРЕМЕТ ТАРТУУЛАГАН ХОР

“Арча тїбїндєгї 
айдыў кеч”

9-БЕТТЕ

“Ачыктала элек 
маалыматтар 

єтє кєп”

Мавлян АСКАРБЕКОВ:

3-БЕТТЕ

"Чет єлкєдє 
билим алуу єтє 

ыўгайлуу"

Жакшылык МАТАНОВ:

Абдыкерим МУРАТОВ:

4-БЕТТЕ

Маданиятыбыздын тарыхында биринчи жолу 12 хор бир 
сахнада жандуу їн менен єнєрлєрїн тартуулашты. Хор ырдоо 
єнєрїн коомчулукка жайылтуу менен жаўы чыгармачылык 
байланыштарды тїзїп, тажрыйба алмашууну максат кылган 
“Достук” республикалык хор сынагынын жыйынтыктоочу 
концертинде дїйнєлїк классикадан тартып улуттук 
чыгармаларга чейин жандуу їн менен жаўырышы, бул єнєргє 
жаўы ємїр тартуулагандай болду. Байге фонду бир миллион 
сомду тїзїп, биринчи жолу уюштурулуп жаткан бул концерт 
А.Малдыбаев атындагы опера жана балет театрынын башкы 
хормейстери, Кыргыз Республикасынын Эл артисти Карагул 
Тиленчиевдин жетекчилиги астында єттї.

ЖОЛ КИРЕ

АСМАН ШААРЫ

Муниципалдык 
автобустар менен 
троллейбустар 1-июлдан 
баштап жол акысын 
накталай алууну 
токтотот. Бишкек 
шаардык мэриясынын 
билдирїїсї боюнча 
жїргїнчїлєр жол 
кирени VISA, ЭЛКАРТ, 
“Тулпар”карталары, NFC 
виртуалдык картасы 
жана Balance мобилдик 
тиркемелери аркылуу 
тєлєшєт.

Ысык-Кєл жээгине курула турган Асман шаары Тамчы аэропортуна 10-12 
чакырым жакын жайгашмай болду. Аянты долбоордо жазылгандай эле 
4 миў гектар боюнча калат. Шаар курулат деп пландалган жер биосфералык 
аймакка киргендигине байланыштуу, жылдырууга туура келген. Учурда 
бул долбоорду ишке ашыруу їчїн Франция, Тїркия мамлекеттериндеги 
инвесторлор менен сїйлєшїїлєр жїрїп жатат. Абасы таза, заманбап 
шарттары бар 500 миў туруктуу жашоочуга ылайыкташкан шаарды 
курууга болжол менен 7-10 жыл кетет.

ЖЄЛЄКПУЛДАР 
ЖОГОРУЛАЙТ

Президент Садыр Жапаровдун 
“Калктын аялуу катмарларынын 
айрым категорияларына мамле-
кеттик колдоону кїчєтїї жєнїндє” 
Жарлыгына ылайык, єлкє боюн-
ча 349 миў бала “Їй-бїлєгє кємєк” 
жєлєкпулун алышат. Бул тууралуу 
Кыргыз Республикасынын эмгек, 
социалдык камсыздоо жана миг-
рация министри Кудайберген Ба-
зарбаевдин билдирїїсї боюнча їс-
тїбїздєгї жылдын 1-июнунан тар-
тып аталган жєлєкпулдун єлчємї 
50 пайызга кєтєрїлєт. Ага мам-
лекеттик казынадан 1 миллиард 
191 миллион сом каралган. Єзгє-
чє калктын аялуу катмарын, анын 
ичинде бирєєнїн багуусуна жана 
кєзємєлїнє дайыма муктаж бол-
гон, биринчи топтогу майыптыгы 
бар адамдарга мамлекеттик кол-
доону кїчєтїї милдеттендирилген.
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН 
ИШ БАШКАРМАСЫ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН
ЖАРЛЫГЫ

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Èø áàøêàðìàñû-
íûí èøèí ðåãëàìåíòòºº ìàêñàòûíäà, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Êîíñòèòóöèÿñûíûí 70, 71-áåðåíåëåðèí æåòåê÷èëèêêå àëûï, òîê-
òîì êûëàì:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Èø áàøêàðìàñû 
æºí¿íäº æîáî òèðêåìåãå ûëàéûê áåêèòèëñèí.

2. Òºìºíê¿äºé ÷åêòèê øòàòòûê ñàí áåëãèëåíñèí:
- 425 áèðäèê ñàíûíäà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè-

íèí Èø áàøêàðìàñûíûí;
- 1658 áèðäèê ñàíûíäà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè-

íèí Èø áàøêàðìàñûíûí âåäîìñòâîëóê óþìäàðûíûí.
3. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Èø áàøêàðìàñû:
- ºç¿í¿í ÷å÷èìäåðèí óøóë Æàðëûêêà ûëàéûê êåëòèðñèí;
- óøóë Æàðëûêòàí êåëèï ÷ûãóó÷ó óþøòóðóó÷óëóê æàíà áàøêà 

÷àðàëàðäû êºðñ¿í.
4. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 2021-æûëäûí 17-ìà-

éûíäàãû ¹186 «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Èø 
áàøêàðìàñû æºí¿íäº» Æàðëûãû ê¿÷¿í æîãîòòó äåï òààíûëñûí.

5. Áóë Æàðëûêòûí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí Ïðåçèäåíòòèí 
æàíà Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí ÷å÷èìäåðèí àòêàðóóíó êîíòðîë-
äîî áàøêàðìàëûãûíà æ¿êòºëñ¿í. 

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

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ïðåçèäåíòè Ñ.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê ø., 2022-æûëäûí 18-ìàéû, ÏÆ ¹155

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

РЕКОНСТРУКЦИЯЛОО БОЮНЧА МАМЛЕКЕТТИК ДИРЕКЦИЯСЫ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН
ЖАРЛЫГЫ

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Èø áàøêàð-
ìàñûíà êàðàøòóó Ñîöèàëäûê-ýêîíîìèêàëûê æàíà àä-
ìèíèñòðàòèâäèê îáúåêòòåðäè êóðóó, ðåêîíñòðóêöèÿëîî 
áîþí÷à ìàìëåêåòòèê äèðåêöèÿíû áàøêàðóóíóí íàòûé-
æàëóóëóãóí êàìñûç êûëóó ìàêñàòûíäà, "Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 26-áåðåíå-
ñèíå ûëàéûê, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Êîíñòèòóöèÿñû-
íûí 71-áåðåíåñèí æåòåê÷èëèêêå àëûï, òîêòîì êûëàì:

1. "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Èø áàø-
êàðìàñûíà êàðàøòóó Ñîöèàëäûê-ýêîíîìèêàëûê æàíà àä-
ìèíèñòðàòèâäèê îáúåêòòåðäè êóðóó, ðåêîíñòðóêöèÿëîî 
áîþí÷à ìàìëåêåòòèê äèðåêöèÿ" ìåêåìåñè Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Èø áàøêàðìàñûíà êàðàø-
òóó "Ñîöèàëäûê-ýêîíîìèêàëûê æàíà àäìèíèñòðàòèâäèê 
îáúåêòòåðäè êóðóó, ðåêîíñòðóêöèÿëîî áîþí÷à ìàìëå-
êåòòèê äèðåêöèÿñû" ìàìëåêåòòèê èøêàíàñûíà ºçãºðò¿ï 
ò¿ç¿¿ æîëó ìåíåí êàéðà óþøòóðóëñóí.

2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Èø áàø-
êàðìàñûíà êàðàøòóó "Ñîöèàëäûê-ýêîíîìèêàëûê æàíà 
àäìèíèñòðàòèâäèê îáúåêòòåðäè êóðóó, ðåêîíñòðóêöèÿëîî 
áîþí÷à ìàìëåêåòòèê äèðåêöèÿñû" ìàìëåêåòòèê èøêàíà-
ñû (ìûíäàí àðû – ìàìëåêåòòèê èøêàíà) "Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Èø áàøêàðìàñûíà êàðàøòóó 
Ñîöèàëäûê-ýêîíîìèêàëûê æàíà àäìèíèñòðàòèâäèê îáú-
åêòòåðäè êóðóó, ðåêîíñòðóêöèÿëîî áîþí÷à ìàìëåêåòòèê 

äèðåêöèÿ" ìåêåìåñèíèí óêóê ìóðàñêåðè áîëóï ýñåïòå-
ëåò äåï áåëãèëåíñèí.

3. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè 
áåëãèëåíãåí òàðòèïòå:

- ìàìëåêåòòèê èøêàíàíûí Óñòàâûí áåêèòñèí;
- êàéðà óþøòóðóëãàí þðèäèêàëûê æàêòûí ºòêºð¿ï áå-

ð¿¿ àêòûñûí áåêèòñèí;
- ºç¿í¿í ÷å÷èìäåðèí óøóë Æàðëûêêà ûëàéûê êåëòèð-

ñèí.
4. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Èø áàø-

êàðìàñû æàíà ìàìëåêåòòèê èøêàíà áåëãèëåíãåí òàðòèïòå:
- ìàìëåêåòòèê èøêàíàíû þñòèöèÿ îðãàíäàðûíäà ìàì-

ëåêåòòèê êàéðà êàòòîîäîí ºòêºðñ¿í;
- óøóë Æàðëûêòàí êåëèï ÷ûãóó÷ó áàøêà çàðûë ÷àðà-

ëàðäû êºðñ¿í.
5. Áóë Æàðëûêòûí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûð-

ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðà-
öèÿñûíûí Ïðåçèäåíòòèí æàíà Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè-
íèí ÷å÷èìäåðèí àòêàðóóíó êîíòðîëäîî áàøêàðìàëû-
ãûíà æ¿êòºëñ¿í.

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

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ïðåçèäåíòè Ñ.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê ø., 2022-æûëäûí 18-ìàéû, ÏÆ ¹156

АКТУАЛДУУ МАСЕЛЕЛЕР КАРАЛДЫ
Министрлер Кабинетинин Тєрагасынын орун басары Бакыт 
Тєрєбаев 18-майда Бїткїл дїйнєлїк интеллектуалдык 
менчик уюмунун башкы директорунун орун басары Хасан 
Клейб менен жолугушту.

Жолугушуунун жїрїшїндє интеллектуалдык менчик жаа-
тында кызматташуунун актуалдуу маселелери талкуулан-
ды. Ушул тапта Кыргыз Республикасында 2022-2026-жыл-
дарга интеллектуалдык менчикти жана инновацияларды 
єнїктїрїїнїн мамлекеттик программасын бекитїї проце-
дурасы аяктоо алдында турат. 

Ошол эле учурда чет мамлекеттерде биздин ата мекендик 
айыл чарба продукциясын баалоого мїмкїндїк берїїчї 
товарлар чыгарылган жерлердин аталыштарын коргоо жа-
на аларды эл аралык каттоо боюнча Лиссабон келишимине 
кошулуу маселеси каралууда.  

Даярдаган 
Жылдыз ДЫЙКАНОВА

КУТТУКТОО
Мамлекет башчысы Садыр Жапаров 
Виктор Орбанды Венгриянын 
Премьер-министри  кызматына 
кайрадан шайланышы менен 
куттуктады.

«Быйыл Кыргызстан менен Венг-
рия дипломатиялык мамилелердин 
тїзїлгєндїгїнїн 30 жылдыгын бел-
гилеп жатат. Кыргыз Республикасы 
Венгрия менен мамлекеттер аралык 
мамилелерди стратегиялык єнєк-
тєштїк нугунда чыўдоого умтулат 
деп ырастайм. Биз бардык чєйрє-
лєрдє єз ара кызыкчылык туудур-
ган кызматташтыкты мындан ары 
да кеўейтїїгє кызыкдарбыз» деп ай-
тылат куттуктоодо. 

Президент Садыр Жапаров 17-майда 
Абу-Даби шаарында экономикалык 
кызматташтык боюнча Кыргыз-
Эмират єкмєттєр аралык 
комиссиясынын теўтєрагасы, Бириккен 
Араб Эмираттарынын энергетика жана 
инфраструктура министри Сухэйл Аль 
Мазурэй менен жолугушту.

Анда Кыргызстандагы инвестиция-
лык климатты жакшыртууда БАЭ таж-
рыйбасын колдонуу боюнча иш тобу-
нун ишмердїїлїгїн активдештирїї 
зарылдыгына єзгєчє кєўїл бурулду. 
Мындан сырткары БАЭден Кыргыз-
станга туристтерди тартуу боюнча ма-
селелер да талкууланды.

ИНВЕСТИЦИЯЛЫК КЛИМАТТЫ ЖАКШЫРТУУ

САНАРИПТИК ЄНЇКТЇРЇЇ СТРАТЕГИЯСЫ
Шаршемби кїнї Президент 
Садыр Жапаров менен Казакстан 
Республикасынын Президенти 
Касым-Жомарт Токаев телефон 
аркылуу сїйлєшїштї.

Садыр Жапаров адегенде 
Касым-Жомарт Токаевди туулган 

кїнї менен куттуктап, ага чыў 
ден соолук, єлкєгє бакубатчы-
лык каалады. Ошондой эле Кыр-
гызстан Казакстан менен сая-
сий, соода-экономикалык жана 
маданий-гуманитардык байла-
ныштарды кеўейтїїгє даярды-
гын билдирди.

Министрлер Кабинетинин 
Тєрагасы Акылбек Жапаров 
18-майда «Korea Telecom 
Corporation» (Корея Республикасы) 
телекоммуникациялык компаниянын 
єкїлдєрї менен жолугушту.

Акылбек Жапаров, Мамлекет баш-
чысы ачык-айкын жана адилет бий-
ликти курууга кызыкдар экендигин, 
бул максатка жетїї їчїн маанилїї 
кадамдардын бири санариптик єк-
мєттї тїзїї болуп саналаарын бел-
гиледи. 2026-жылга чейин єлкєнї 
єнїктїрїїнїн Улуттук программа-
сында “жашыл” экономиканы єнїк-
тїрїї жана санариптик трансформа-
ция артыкчылыктуу багыттар экен-
дигин кошумчалады. Санариптик 
єнїктїрїїнїн улуттук стратегия-
сын иштеп чыгуу демилгесин кол-
догондугу їчїн компанияга ыраа-
зычылык айтты. 

КЫЗМАТТАШУУНУН КЫЙЫРЫ КЕНЕН

МЕКТЕПТЕРДИН КООПСУЗДУГУ 
ТЕКШЕРИЛЕТ
Министрлер Кабинетинин 
Тєрагасы Акылбек Жапаров 
17-майда Жалал-Абад облусунун 
Чаткал районундагы Терек-
Сай айылындагы №18 орто 
мектептин имаратынын 
шыбы урап тїшкєндїгїнє 
байланыштуу жыйын єткєрдї. 

Анда билим берїї мекемеле-
ринин коопсуздугуна жооптуу 

мамлекеттик органдардын ишин 
сынга алды. Отурумдун жыйын-
тыгында мамлекеттик органдар-
га окуянын себептерин анык-
тоону, республиканын бардык 
мектепке чейинки жана жалпы 
билим берїїчї мекемелеринин 
имараттарынын техникалык аба-
лын текшерїїнї тапшырды.

КУРУЛУШТАР КЄЎЇЛ ЖУБАТАТ
Шейшемби кїнї Министрлер Кабинетинин Тєрагасы 
Акылбек Жапаров Бишкек шаарынын борбордук 
кєчєлєрїнїн абалы менен таанышып чыкты.

Анда «Ала-Тоо» борбордук аянтын реконструкция-
лоодогу асфальт тєшєє иштеринин жїрїшї жана Чїй 
проспектисинен Фрунзе кєчєсїнє чейинки тилкедеги 
жолдун абалын кєрїп, жашылдандыруу иштерине да ды-
каттык менен кєўїл бурууну талап кылды. 

Андан сыркары жаўы салынып жаткан №40 орто мек-
тептин имаратында, оўдоп-тїзєє жїрїп жаткан №75 ор-
то мектеп-лицейинде болду.

Акылбек Жапаров, Президент Садыр Жапаровдун жа-
ўы окуу жылына чейин борбор калаада 15 мектеп жана 5 
мектепке чейинки билим берїї мекемесин куруу боюнча 
тапшырмасы толугу менен аткарылып жатканын белги-
леди. Буга республикалык казынадан 2,5 миллиард сом-
дон ашык каражат бєлїнгєн.

БЇТЇРЇЇЧЇЛЄР МЕНЕН 
ЖОЛУГУШУУ 

Министрлер Кабинетинин Тєрагасынын орун басары 
Эдил Байсалов 18-майда Баткен облусундагы 
орто мектептердин бїтїрїїчїлєрї менен 
жолугушууларды єткєрдї.

Анда мамлекет тарабынан билим берїї тармагын-
да жїргїзїлїп жаткан єзгєрїїлєргє токтолуп, учур-
да суроо-талапка ээ болгон жана келечектїї кесип-
тердин єзгєчєлїгїнє токтолуп, жогорку окуу жай-
ларына тапшырууда адистикти туура тандоо боюн-
ча єз тажрыйбасы менен бєлїштї.

Ошондой эле облустагы билим берїї тармагын-
дагы кєйгєйлєр, жалпы республикалык тестирлєє-
гє катышуу, чек арага жакын аймактардагы бїтї-
рїїчїлєр їчїн атайын бюджеттик орундарды бєлїп 
берїї тууралуу да сєз болду.



Кыргыз бийлиги да экономика, 
финансы тармагында реформа-
ларга барчу мезгил келип жетке-
нин тїшїнїп, жаўы стандарттар-
га ылайык єлкєдєгї соода тар-
магынын єкїлдєрїн ККМ кол-
донууга милдеттїї тїрдє єткє-
рїїнїн аракетинде. Бул кадам 
кємїскє экономиканы ачыктоо 
катары тїшїндїрїлгєн. Бий-
лик бардык нерсе ачык болушу 
керек деген позицияны карма-
нууда. Мамлекеттик Салык кыз-
маты ККМдин жаўы моделдерин 
колдонуу боюнча пилоттук дол-
боорду ишке ашыруу аракетин-
де. Долбоордун алкагында салык 
тєлєєчїлєргє ККМ жана аларды 
тейлєє кызматын акысыз кєр-
сєтїї жолго коюлган. Жылдын 
жаўырышы менен салык кыз-
маткерлери патент колдонууну 

пландуу жокко чыгаруу, ККМди 
жаўы стандарт боюнча колдонуу 
милдетин тїшїндїрїї иштери 
менен алек болуп келишет. Чын-
дыгында эле патент боюнча са-
лык тєлєє менен ККМди колдо-
нуунун ортосундагы айырмачы-
лыктар кесипкєй адистердин тї-
шїндїрїї иштерине муктаж. Ар 
тараптуу ишкерликтин бардык 
бутактарын мындай заманбап 
тейлєєгє єткєрїї –кємїскє ки-
решелерге мамлекеттик кєзємєл-
дї орнотуу. Мыйзамсыз соода-
сатык жїргїзїїгє бєгєт коюу ме-
нен коррупцияны токтотууга жа-
салган натыйжалуу кадам. 

Мамлекеттик салык кызма-
тынын тєрагасынын орун баса-
ры Исламбек Кыдыргычовдун 
айтуусунда, азыркы учурда ап-
параттык жана программалык 

болуп эки типтеги ККМ аппа-
раттар колдонулуп жатат. Аппа-
раттык ККМ – бул маалыматтар-
ды онлайн єткєрїп берїї модулу 
бар фискалдык эстутуму менен 
кадимки кассалык аппарат. Ал 
эми программалык ККМ – тир-
кеме тїрїндє болот. Ал смарт-
фонго, планшетке же компь-
ютерге бекер орнотулат. Бул 
аппараттык ККМдин эў жет-
киликтїї тїрї болуп саналат. 
Ага кардарга берїї їчїн чек ба-
сып чыгаруучу принтерин са-
тып алуу жетиштїї. Талапка 
ылайыкташтырып программа-
лык ККМди “Plau Market”(“Он-
лайн ККМ” тиркемеси) аркылуу 
смартфонго бекер жїктєп алууга 
болот. Аппараттык контролдук-
кассалык машиналарды техни-
калык жактан тейлєє борборло-
рунан алса болот. Ошондой эле 
бїгїнкї кїндє “Керемет Банк”, 
“РСК Банк” жана “Айыл Банк-
тары” POS терминалы даяр, за-
манбап ККМди акысыз берип 
жатышат. 

Азыр учур ар тараптуу єнї-
гїїнї, єзгєрїїнї талап кылып 
жаткан чакта эски система-
га кєнїп калган адатты дароо 

єзгєртїї татаал экендигин би-
лебиз. Ага убакыт талап кылы-
нат. Келечекте бул кадамдар на-
тыйжалуу жыйынтык берээрине 
ишеним зор. Кєпчїлїктє текше-
рїї келсе эле мыйзам бузуулар-
га кєз жумуп, жеў ичинен сїйлє-
шїп бїтїрсє болот деген тїшї-
нїк калыптанып калган. Мын-
дай мыйзамсыз иш-аракеттерден 
арылтып, салык тєлєєнїн жаўы 
системасынан мамлекеттик ка-
зынага канчалык деўгээлде пай-
да тїшєєрїн, ишкерликтин кооп-
суз болушун далилдєє жана кар-
дарларды кєндїрїї максатында 
мамлекеттик салык кызматы 
тарабынан лотереялар ойноту-
лууда. Катышуу оўой. Болгону 
кардар алып-сатуу, тейлєє иш-
теринин дээрлик бардык тїрлє-
рї їчїн ККМ чек талап кылыш 
керек. Чекти кадимки эле кол 
телефон аркылуу “Салык чек” 

кєчїрмєсїнє каттайт. Лоторея 
єлкєбїздїн бардык аймактарын-
да ойнотулуп, їстїбїздєгї жыл-
дын 31-декабрында аяктайт. Ой-
нотуу їч этап менен єтїп, жїз-
дєгєн баалуу байгелер каралган. 
Їч этапка тєрт автоунаа, акыркы 
їлгїдєгї айфондордон баштап 
їй-тиричилигине керектїї тех-
никалардын тїрлєрї каралган. 
Баш байге – Бишкек шаарынан 
бир бєлмєлїї батир. Бул-заманга 
ылайык кызыктыруучу марке-
тингдик кадам. Мамлекеттик са-
лык системасындагы жїргїзїлїп 
жаткан реформаларды калк ара-
сына жеткирїїнїн заманбап жо-
лу. Єлкєбїздїн казынасын тол-
турууга кол кабыш кылуу менен 
салык кызматынын реформасы-
на баш ийїїгє милдеттїїбїз. 

Разия ЖООШБАЕВА

САЛЫМЫЎДЫ КОШ, БАЙГЕЛЇЇ БОЛ!

КЫЎЫР ИШ КЫРК ЖЫЛГА ЖЕТПЕЙТ

“Мамлекет мага эмне кылды?” дебей, “Мен мамлекетим їчїн 
эмне кылдым?” деген суроону ар кимибиз єзїбїзгє бере турган 
учурга келгенибиз талашсыз. Дїйнєдєгї акыркы окуялар, чоў 
державалардын тиреши, алдыда кїтїлїп жаткан дїйнєлїк 
экономикалык кризис, азык-тїлїк коопсуздугу экономикасы чакан, 
импортко кєз каранды болгон мамлекеттерге катуу сокку урчудай 
болуп турат. Мындай эпкиндин тепсендисинде калып кетпеш їчїн 
єлкєлєр єз экономикасын бекемдєє гана керек. Башка жол жок. Бул 
азыркы учурдун талабы... 

- Мавлян мырза, Дача СУ-
да кырсык болгондон кийин 
сиз анын чоо-жайын анык-
тоого аракет кылгандардын 
сап башында тургансыз. Ошол 
мезгилде кайсыл маселелер 
иликтенбей калды эле?

- Дача СУдагы каргашалуу 
кырсыктын чоо-жайын анык-
тоодо активдїїлїк менен айрым 
суроолорго жооп издеп келгеним 
менен изилдєє иштерине башы-
нан аралашкан эмесмин. Єзїўїз 
билесиз, ал кезде биз оппозиция-
да болгонбуз. Активдїї тїрдє 
элдин таламын талашып чык-
сам, Мавлян трагедиядан дагы 
пиар жасап жатат деген пикир 
жаралбасын деп кєп аралашкан 

эмесмин. Бирок, кырсыктан 40 
кїн єткєндєн кийин Дача СУга 
куран окутуп барсак, эл “биздин 
їнїбїздї Президентке, Жогор-
ку Кеўешке жеткирїїгє, кайры-
лууну даярдоого жардам бери-
ўиз” деп суранып калышты. Алар 
айрым маселелер боюнча туура 
эмес изилдєєлєр болуп жаткан-
дыгын айтышып, жардам сураш-
ты. Ошентип активдїї тїрдє ара-
лашууга туура келди.

- Ошол мезгилде кырсык 
иликтенип бїттї деп айтыл-
ган. Бирок, азыр башкача сєз-
дєр айтылып жатат. 

- Беш жыл єткєн соў Прези-
дент Садыр Жапаров кырсык-
ты иликтеген комиссия тїздї. 

Бул эў туура кадам бол-
ду. Комиссиянын кура-
мы да калыс тїзїлгє-
нїн белгилеп кетейин. 
Ачык айтсам, иликтене 
турган маселе абдан кєп. 
"Эмне їчїн беш жыл єт-
сє да иш иликтенип бї-
тє элек? Элден чогулган 
102 миллион сом кара-
жат кайда кеткен?" де-
ген суроолор ачык бой-
дон калып келди. 

- Бул каражаттардын єз да-
регине жеткирилиши боюн-
ча отчёт берилген эмес беле?

- Берилген эмес. Мындан тыш-
кары "Єкмєт тарабынан компен-
сация берилдиби? Тїрк авиаком-
паниясы тарабынан компенсация 
тєлєнгєнбї? Учактын калдык-
тары, андан чачылган товарлар 
кайда? Алтын, телефон, компь-
ютерлер кампага киргизилген 
дешет. Ошолор кайда? Тїрк 
авиакомпаниясы менен сїйлє-
шїїлєрдї ким жїргїзгєн? Де-
путаттык комиссия кандай жы-
йынтык чыгарган?" деген сыяк-
туу кєптєгєн суроолор жоопсуз 
болууда. Бїгїнкї кїнгє чейин 
ошол каттам биздин мамлекет-
ке учуп келип жатат. Ким ошо-
ну кєзємєлдєйт? Ал кезде ошол 
учак Кыргызстанга 52 жолу ке-
лип кеткен. Андагы жїктїн ээси 
ким экендиги айтылышы керек 
эле. Ушул кїнгє чейин бул су-
роолорго ачык жооп жок бол-
гондуктан, Президентибиз ко-
миссия тїздїрїп жатат. 

- Иш аягына чыгат, жїктїн 

ээси ачыкка чыгат деп ойлой-
сузбу?

- Ишеним бар. Їмїт бар. 
- Комиссиянын биринчи 

отуруму болуп єттї. Кандай 
чечимдер кабыл алынды?

- Уюштуруу маселесин, иштєє 
тартибин бекиттик. Жабыр тарт-
кан эл менен жолугушууларды 
єткєрїї, маанилїї учурлар туу-
ралуу сїйлєштїк. Андан тышка-
ры кїч органдарына суроолорду 
жєнєттїк. Отурумда ошол кез-
де Єзгєчє кырдаалдар минист-
ри болуп турган Кубатбек Боро-
новду курамдан чыгаруу боюнча 
маселе кєтєрїлдї. Боронов ко-
миссияга кошулуу сунушу тїш-
кєнїн, андан баш тарта албаган-
дыгын айтты. Ал эгер курамдан 
чыгаруу чечими кабыл алынса, 
ага да макул экендигин билдир-
ди. Бирок, жалпы курам Кубат-
бек Бороновдун ошол кезде бий-
ликте туруп, бул иштерге тїздєн-
тїз аралашып жїргєндїгїн эс-
ке алып, суроолорго жооп берїї 
їчїн комиссиянын курамында 
болгону оў деген чечим кабыл 
алды. 

- Азыр Дача СУнун эли 
кандай жашап жатат?

- Єткєн ишемби кїнї ба-
рып, эл менен жолугуп кел-
дим. Эл мурдагыдай эле 
кооптуу жайда, коркунуч-
тун алдында жашап жаты-
шат. Алар ошол кезде жабыр-
кагандарга їйлєр тааныш ар-
кылуу берилген деген доо-
маттарды коюшууда. Муну 
биздин комиссия далилдей 
алат деген ишеним бар. Пре-
зидентибиз Садыр Жапаров 
да 35 жараныбыздын ємїрїн 
алып кеткен кырсыктын чоо-
жайын изилдєєгє кызыкдар. 

- Негизи Дача СУ айма-
гы боюнча оюўуз кандай?

- Элди кєчїрїї керек. 
Шаарга кєп кабаттуу їй ку-
руп, ага Дача СУнун жа-

шоочуларын жайгаштыруу 
боюнча демилгелер мурда эле 
кєтєрїлгєн. Элдин єзїнїн да су-
ранычы ошол. Бул жер кооптуу 
аймакка кирет. Ким эле ар да-
йым коркунучтун алдында жа-
шагысы келсин. Мындай тра-
гедиялуу окуя єлкєдє биринчи 
жолу болду. Эми кайталанбасын 
деп тилек кылалы. Кандай бол-
гон учурда да кырсык адилеттїї 
иликтенип, бардык суроолорго 
жооп ачык жана так болушу ке-
рек. Мындай ачыктык кєптєргє 
сабак болот деп ойлойм. 

- Комиссия алты ай аралы-
гында жыйынтык чыгары-
шы керек экен. Жарым жыл-
да маалыматтарды ачыктоого 
жетише аласыздарбы?

- Менин оюмча алты ай жетет. 
Азыр иштєє графигин тїзїп ал-
дык. Иш єз тартиби менен кет-
се, ушул убакыт бизге жетет. Би-
ринчи отурумда Дача СУнун эли 
менен чоў жолугушуу єткєрїїнї 
сунуштадым. Ал да ишке ашат 
деп ойлойм. 

Жазгїл КЕНЖЕТАЕВА 

ККМ ЧЕК – САЛЫК 
СИСТЕМАСЫНЫН РЕФОРМАСЫ

Жарандык активист Мавлян АСКАРБЕКОВ:

“АЧЫКТАЛА ЭЛЕК 
МААЛЫМАТТАР ЄТЄ КЄП”
Мындан беш жыл мурда, 2017-жылдын 16-январында Чїй 
облусунун Сокулук районунун Дача СУ калктуу аймагында болгон 
учак кырсыгын иликтєє їчїн Президент Садыр Жапаров ушул 
айдын башында коомдук комиссия тїзїї жєнїндєгї Жарлыкка 
кол койгон. Комиссия тїзїлєрї менен дароо ишин баштап, 
биринчи отурумун єткєрдї. Анын курамына укук коргоочу 
Гїлшайыр Абдирасулова, журналист Дилбар Алимова, "Эйр Манас" 
авиакомпаниясынын єкїлї Бекзат Алимов, “Ачык маалымат 
фондунан” Элнура Алканова, жарандык активист Мавлян 
Аскарбеков, укук коргоочу Тєлєйкан Исмаилова, "Стоп Беспредел" 
маалымат сайтынын башкы редактору Кайрат Кенжебай уулу, 
адвокат, милициянын отставкадагы полковниги Кубанычбек 
Култаев, жарандык активист Тимур Махмудов, укук коргоочу 
Динара Ошурахунова, иликтєєчї журналист Али Токтакунов, укук 
коргоочу Нурбек Токтакунов, журналист Адил Турдукулов, экс-
депутат Бактыбек Турусбеков, укук коргоочу Эркингїл Убышева, 
жарандык активист Самсаалы Четимбаев, экс-премьер-министр 
Кубатбек Бороновдор кирип, ал эми Алмамбет Шыкмаматов 
комиссиянын тєрагасы болуп бекитилди. Биз жарандык активист 
Мавлян Аскарбековго кайрылып, комиссиянын иши кандай 
башталгандыгына кызыгып, суроо узаттык. 
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СИЗ КАНДАЙ ОЙДОСУЗ?

Єлкєбїздїн билим берїї тармагындагы жїргїзїлїп жаткан 
реформалардын бири катары мектептерде 12 жылдык окуу 
программасын киргизїї каралып жатат. Билим берїї жана 
илим министри Алмазбек Бейшеналиевдин демилгеси менен 
кєтєрїлїп жаткан бул маселени коомчулук ар кандай кабыл 
алууда. Кєпчїлїк 12 жылдык мектеп – жалпы дїйнєлїк тренд, 
єнїгїїгє карай мезгил талабы дешсе, айрымдары бїгїнкї 
билим берїї сапаты мындай чукул єзгєрїїгє таптакыр даяр 
эмес деп эсептейт. 

-Дїйнєнїн 136 єлкєсїнїн би-
лим берїї тармагында ийги-
ликтїї колдонулуп келе жат-
кан мындай ыкма єлкєбїздїн 
бїтїрїїчїлєрїнїн аттестатын 
чет мамлекетте таанууну же-
ўилдетет. Мындай кадам дїй-
нєлїк билим берїї системасы-
на шайкеш келет. Буюрса, бир 
айдын ичинде билим берїїнїн 
бирдиктїї стандартын беките-
биз. Ага ылайык 12 жылдык би-
лим берїї программасын кир-
гизїїнї кєздєп жатабыз. Бул 
окутууга дагы бир жыл кошу-
лат дегендикке жатпайт. Биз-
де мектепке даярдоочу 0-класс 
бар. Ал эми дїйнєлїк практи-
када бул жок экен. Тескерисин-
че, ошол 0-класс 1-класс болуп 
эсептелип, билим берїї 12 жыл-
дык деп эсептелет. 6 жашында 
мектепке келген балдарга дароо 
эле оор программалар сунуштал-
байт. Негизги максат – балдарды 
чєйрєгє эрте аралаштыруу жа-
на эў негизги окуу кєнїмдєрїн 

калыптандыруу. 
Мектеп программа-
сындагы жалпы 
жїктї азайтып, 12 
жылга бирдей бє-
лїштїрїї жагы 
кайра каралып чы-
гат. Бїгїнкї кїндє 
студенттер єлкє 
аймагында жай-
гашкан окуу жай-
ларда гана билим 
алышпастан, дїй-
нєлїк, эл аралык 
окуу жайларга тапшырып жа-
тышат. Кєпчїлїк мамлекеттер-
ге барганда биздин окутуу систе-
мабыз 11 жылдык деп толукта-
тып, окутушат. Же болбосо Би-
лим берїї министрлигинен то-
лук билим алгандыгын далил-
деген маалымдама талап кылы-
шат. Мындай кыйынчылыктар 
болбош їчїн 0-классты кошуп, 
ирээттеп коюу боюнча демил-
ге кєтєрїп чыктык. Тактап айт-
канда бала 7 жашынан эмес, 6 

жашынан милдеттїї тїрдє би-
ринчи класска аттанып, 0-класс 
жоюлат. Бул жерде бала жыл-
дан утулбайт, болгону дїйнєлїк 
стандартка ылайык болобуз. Биз 
туура маалымат бергенди жана 
кабыл алганды їйрєнїшїбїз ке-
рек. Айрым ата-энелер балдарын 
мектепте дагы бир жыл жїрєт 
деп чочулап жатышат. Андай 
эмес, 11-классты кайсы курак-
та бїтїп жатса, ошол эле курак-
та аяктайт.

- Єлкєбїздїн билим бе-
рїї тармагы СССР убагы-
нан калган айрым эски сис-
темалардан арыла албай ке-
лет. Ошондуктан бул тармак 
тїп тамырынан бери єзгєр-
тїїгє муктаж. Бирок, мын-
дай жол менен эмес. 0-клас-
сты 1-класс кылып койгон-
дон анчалык деле чоў єзгє-
рїї болуп кетпейт. Менимче, 
балдар мындай чукул єзгє-
рїїгє даяр эмес. Бул єтє узак 
процесс экендигин, убагын-
да иш-тажрыйбалар анык-
таар. Биринчи кезекте биз 
стратегияны єзгєртїїбїз 
зарыл. Келечектеги баштал-
гыч класстардын мугалимде-
рин даярдоого кєўїл бурушу-
буз керек. Баланын 6 жаштан 
мектепке кєнїшї єтє татаал. 
Аны мага окшогон мугалим-
дер туура тїшїнєт болуш ке-
рек. Бїгїнкї кїндє айрым 
мектептерде бир класста 45-
48ден окуучу окуйт. 6 жаш-
та алардын ар бирине єзгєчє 
мамиле кылыш керек. Тилек-
ке каршы буга убакыт жетпей 
калат. Анын їстїнє баштал-
гыч класстардын мугалим-
дигине жаш кадрларды тар-
тууда кичине аксап жатабыз. 
Жаштар жаўыча кєз караш-
та изденип, сабакты кызык-
туу алып барышат. Биринчи 
орунда дїйнєлїк стандартка 
жооп бергендей кылып жаўы 
программалар, ыкмалар иш-
телип чыгууга тийиш. Мур-
да Асан, Їсєндї мисал кылып 
сабак єтє берчї болсок, азыр 
заманбап мультфильмдерди 
мисал кылсак окуучулардын 
кызыгуусу кїчєйт. Ошондук-
тан алгач каалайсыўбы, каа-
лабайсыўбы мультфильмдер-
дин тїрїн мугалим кєрїп, тї-
шїнїп чыгыш керек. Ал эми 
жашы элїїгє таяп, же ашып 
калган башталгыч класстар-
дын мугалимдери антип из-
денишпейт. Сабак кєўїл-
сїз болсо, окуучу мектепке 
баргысы келбейт. Жогорку 
класстарды дїйнєлїк стан-
дартка теўесек ыўгайлуу бол-
со, башталгыч класстар їчїн 
кыйын эле болот болуш ке-
рек.

- Єлкєбїздїн 12 жылдык би-
лим берїї системасына єтїїсї 
– жетиштїї ойлонулган чечим. 
Биз суктанган АКШ, Сингапур, 
Финляндия, Грузия мамлекет-
тери балдарын ушундай ыкма 
менен окутуп, жакшы кєрсєт-
кїчтєргє жетишип келе жаты-
шат. Эгерде ата-эне баласынын 
Кыргызстанда мектепти аяк-
тагандан кийин чет єлкєдє би-
лим алышын кааласа, анда єтє 

ыўгайлуу. Мек-
тепти аякта-
ган бїтїрїїчї-
нїн аттестатын 
чет мамлекетте 
таанууну же-
ўилдетет. Биз-
дин билим бе-
рїї системабыз 
буга даяр. Мек-
тепке 6 жаш-
тан тартып ка-
был алуу бала 
бакчалардын 
жїгїн кыйла 

азайтып балдардын эрте курак-
та, мисалы 2 жаштан тартып ба-
ла бакчага баруусуна шарт тїзї-
лєт. Азыр болсо орун жоктугу-
нан андай мїмкїнчїлїк да жок 
болуп жатат. Акыркы жылдар-
да мектептердин астында тєрт 
миўге жакын мектепке чейинки 
даярдоо классы акырындык ме-
нен тїзїлїп, жабдылып калган. 
Аларга жыл сайын 5,5-6,5 жаш-
тагы 102-107 миўдей бала барат. 

Бул 1-класска барган балдар-
дын жалпы санынын 70 пайыз-
дан ашуунун тїзєт. Мектепте-
ги окуу программасын 12 жылга 
бєлїштїрїї менен жїк азайып, 
кайра каралат. Бул балдарды 
єзїн-єзї єнїктїрїїчї ийримдер-
ге, спорттук секцияларга, курс-
тарга катышууга кенен бош уба-
кыт калтырууга мїмкїндїк бе-
рет. Башталгыч класста їй тап-
шырмаларын аткарууга 1,5, ор-
тоўку класста 2,5 ал эми жогор-
ку класста 3,5 сааттан ашпаган 
убакыт кетет. 12 жылдык мек-
тептин дагы бир артыкчылыгы, 
келечекте ашыкча болбой тур-
ган кесип тандоого багытталган-
дыгында. Бул колледждердеги 
жана жогорку окуу жайларын-
дагы жалпы билим берїї пред-
меттеринин санын кыскартууга 
жардам берет. Аларга кесиптик 
блоктордун атайын сабактары-
на кєбїрєєк басым жасоого мїм-
кїндїк берет. 

Кыргыз Республикасынын 
Билим берїї жана илим министри 
Алмазбек БЕЙШЕНАЛИЕВ:

Башталгыч 
класстардын 
мугалими Мээр 
ЕСЕНАЛИЕВА:

"АНЧАЛЫК 
ДЕЛЕ ЧОЎ 
ЄЗГЄРЇЇ 
БОЛУП 
КЕТПЕЙТ"

"Intellect school" жеке менчик мектебинин 
негиздєєчїсї Жакшылык МАТАНОВ:

ДЇЙНЄЛЇК ШАЙКЕШТИККЕ 
ЖЕТЕЛЕГЕН 12 ЖЫЛДЫК МЕКТЕП

"МАКСАТЫБЫЗ – 
БАЛДАРДЫ ЧЄЙРЄГЄ 
ЭРТЕ АРАЛАШТЫРУУ"

"ЧЕТ ЄЛКЄДЄ БИЛИМ 
АЛУУ ЄТЄ ЫЎГАЙЛУУ"

ОТСТАВКАСЫН ТАЛАП 
КЫЛЫШУУДА

Ирандын бир катар шаарла-
рында азык-тїлїктїн кымбат-
ташынан улам жана аларга ка-
рата субсидия жокко чыгарыл-
гандыгы їчїн каршылык ак-
циялар єтє баштады. Каты-
шуучулар дїкєндєрдї талкалап, 
президенттин отставкасын та-
лап кылышууда. Каза болгон-
дор да бар. 

Єлкєдє жыл сайын субсидия 
иретинде 900 триллион туман 
(300 миллиард доллардын те-
гереги) тєлєнїп келген. Иран-
дын президенти Ибрагим Раиси 
9-май кїнї экономикалык каат-
чылык менен кїрєшїїнїн ал-
кагында айрым товарларга суб-
сидия берїїнї токтотоорун жа-
рыялаган.

КАТААЛ ШАРТТАР
Ашхабадда мамлекеттик 

транспорттук тїзїмдєрдїн  
єкїлдєрї такси кызматына ка-
рата кєзємєлдї кїчєтїї макса-
тында жаўы эрежелерди кир-
гизди. Ал боюнча автоунаалар-
дын ылдамдыгы саатына 70 
чакырымдан ашпоого тийиш. 
Ошондой эле алдыўкы орунга 
аялдарды отургузууга жана са-
лонго їчтєн ашык киши алууга 
тыюу салынат. Кємїскє такси 
кызматын кєрсєткєндєргє жа-
на эрежелерди бузган айдоочу-
ларга ири єлчємдєгї айып пул 
салынып, 15 суткага камакка 
алынат.

КОНДИЦИОНЕР 
ИШТЕТЇЇГЄ ЧЕКТЄЄ

Энергетикалык кризисти бол-
турбоо їчїн Италиядагы меке-
мелерде кондиционерди 25 гра-
дустан тємєн коюуга тыюу са-
лынды. Жаўы эрежелерге ыла-
йык, кышкысын коомдук жай-
ларда абанын температурасы 19 
градустан ашпоого тийиш. Бул 
газды їнємдєє менен Орусия-
га кєз каранды болбоо їчїн жа-
салган кадамдардын бири деп 
тїшїндїрєт Италия бийлиги-
нин єкїлдєрї. 

Украина менен Орусия мам-
лекеттеринин ортосундагы 
саясий кырдаалдан улам Ита-
лия газ импортунун 45 пайызын 
тїзїп келген орус газынан баш 
тартып, Анголадан келген газ-
ды кєбєйтїї боюнча келишим-
ге кол койгон.

БИРИНЧИ БАЙЛЫК 
ДЕН СООЛУК

Белгилїї Голливуд киноак-
теру Брюс Уиллис ден соолу-
гуна байланыштуу карьера-
сын жыйынтыктады. Алты-
мыш жети жашты багындыр-
ган тасма жылдызына афазия 
деген диагноз коюлган. Афа-
зия – мээдеги кєйгєйдєн (ин-
сульт, жаракат, шишик же сезге-
нїїдєн) улам сїйлєє, тїшїнїї, 
окуу жана жазууга кыйындык 
жаралуучу оору.

Бетти даярдаган 
Разия ЖООШБАЕВА

ДЇЙНЄ 

ДЇБЇРТЇ



ЄНЄРДЇН ЄР 
АЛЫШЫ

“Дїйнє элдеринин оозе-
ки мурасынын шедеври” деп 
аталган кыргыз элинин ма-
даний баалуулуктарын алып 
жїргєн айтуучулук єнєрї-
нїн ЮНЕСКО тарабынан 
колдоого алынышы “Манас” 
театрын ачууга чоў єбєлгє 
болгон. Максаты – кыргыз 
элинин оозеки салттагы чы-
гармачылыгын сактап калуу 
менен аны калк арасына ке-
нен жайылтуу. Тагыраак айт-
канда, манасчылык, тєкмєлїк 
жана дастанчылык єнєрдї 
алып жїрїїчїлєрдїн башын 
бириктирип, аны жайылтууга 
шарт тїзїп берїї. Анын неги-
зинде 2003-жылы “Адамзат-
тын материалдык эмес руха-
ний шедеври” деген аталыш-
та атайын жыйнак да жарык 
кєргєн. Башында Кыргыз 
Республикасынын Баатыры 
Бексултан Жакиев, ал кез-
деги “Айтыш” коомдук би-
рикмесинин уюштуруучу-
су Садык Шер-Нияз тур-
ган. Мындай иш-аракеттин 
жыйынтыгы жемиштїї бо-
луп,                       ЮНЕСКО-
нун атайын сыйлуу кїбєлї-
гїнє ээ болгон. Даражалуу 
сыйлыкты  аталган уюмдун 
жетекчиси Коитиро Мацуура 
тапшырып кеткен.

ЖАРЛЫКТЫН 
ЖАРЫГЫ

Мындан эки жыл мурун 
"Манас" эпосунун кїнїнє" 
карата иш-чара демєєрчї-
лєрдїн колдоосу менен Та-
ластын “Манас Ордо” комп-
лексинде єткєн. Ошол кездеги 
мамлекеттин маданият, маа-
лымат жана спорт министри-
нин орун басары болуп тур-
ган Кайрат Иманалиев каты-
шып, театр ачуу боюнча єнєр 

адамдарынын пикирлерин 
угуп кеткен эле. Кєп єтпєй 
биздин єтїнїч-талаптарыбыз 
Президент Садыр Жапаровго 
жетип, легендарлуу министр 
айым, Кыргыз Республикасы-
нын Баатыры Кїлїйпа Кон-
дучалованын 100 жылдык 
мааракесинде “Манас” теат-
ры ачыла тургандыгын жар 
салды. Ошентип 2021-жыл-
дын аягында 33 штаттык бир-
дик менен Кыргыз мамлекет-
тик “Манас” театры ачылды. 
Башкы максат – кыргыз эли-
нин оозеки мурасын камкор-
дукка алуу болду. Бишкекте 
2021-жылдын 25-сентябрында 
єткєн Дїйнє элдеринин эпос-
торунун алтынчы Эл аралык 
фестивалынын жабылуу азе-
минде расмий жарыяланып, 
жетекчилигине мен дайын-
далдым. Кєп єтпєй дагы 50 
штат менен дастанчы, тєкмє 
акындар кошулду. Удаа эле 
эмгек акылар кєтєрїлдї. Ал-
ты ай єтїп Президентибиз-
дин Жарлыгы менен “Улут-
тук” макамга ээ болдук. Има-
раттуу да болдук. Кеп кезеги 
келгенде айтылбаса болбос-
тур. Учурдан пайдаланып 
биздин айтуучулар єнєрка-
насы їчїн колдоо кєрсєткєн 
Министрлер Кабинетинин Тє-
рагасы Акылбек Жапаровго, 
мамлекеттик катчы Сїйїн-
бек Касмамбетовго, УКМК-
нын тєрагасы Камчыбек Та-
шиевге, єзгєчє жакындан 
жардам берген Башкы про-
курор Курманкул Зулушев-
ге жана маданият, маалымат 
жана спорт министри Азамат 
Жамангуловго тереў ыраазы-
чылык билдирип кетким ке-
лет. Єндїрїштїк мекемеге 
жетекчи болуу менен театр-
га жетекчи болуунун айырма-
сы чоў эмеспи. Мойнума ары 
жоопкерчиликтїї, ары тїй-
шїктїї милдет тагылгандан 
бери ар тараптуу изденїїгє 
туура келет экен. Документ 

иштери аяктап калды. Мам-
лекеттик мїлк фондунда кар-
малып жаткан документибиз-
дин їстїндє бир аз убакыт-
ка уттуруп жатабыз.  Учурда 
театрды Маданият, маалы-
мат жана спорт министрлиги 
каржылап, 83 штаттык кыз-
маткерлер жыйырма миўден 
ашык айлык акы алып эмгек-
тенишет.

ДЇЙНЄЛЇК 
ДЕЎГЭЭЛГЕ 
ЖЕТЕЛЕГЕН 
КАДАМ

Кєз алдыбызга театр десе 
эле калыптанып калган дра-
матург, режиссёр, сахнага 
ылайыкталып жазылган сце-
нарий сыяктуу нерселер ке-
лиши мїмкїн. Биздин театр 
драма театрлардан айырма-
ланып эпикалык театр болуп 
эсептелет. Бул айтуучулуктун 
театры десем тагыраак болот. 
Анда дагы репертуар тїзїлїп, 
спектаклдер коюлат. Дїйнєдє 
биздин театр сыяктуу элдин 
єзєгїн кармаган болгону эки 
улуттук театр бар. Бири Пе-
киндеги “Кытай опера теат-
ры” болсо, экинчиси япон-
дордун “Но Кабуки” театры. 
Їчїнчїсї биздин “Манас” 
улуттук театры болуп калат. 
Дїйнєлїк деўгээлде єнєрдї 
сактап, жайылтуучулардын 
катарында болуш биз їчїн 
чоў сыймык. 

АЙМАКТАРГА 
АРНАЛГАН 
АРАКЕТТЕР

Театрдын бир жылдык бюд-
жети кырк тогуз миллион 
сомго жакындап барат. Ан-
дан башка кошумча каражат 
каралган эмес. Атайын эсеп 
ачуунун їстїндє аракеттер 
жїрїп жатат. Ошонун натый-
жасында єзїбїздї єзїбїз кар-
жылап, єнїгїп кетээрибизге 
ишенем. Бїгїнкї кїндє рес-
публикабыздын жети дуба-
нындагы бардык єнєрпоз та-
ланттар, айтуучулук єнєрдї 
карманып жїргєндєрдїн би-
ри да калбай биздин катары-
бызды толуктады. 0,25, 0,5, 
жана толук бир ставка менен 
83 штаттык бирдикке 120дан 
ашуун таланттар киришти. 
Эми аймактардан отчётторун 
кантип алыштын жолун издеп 
жатабыз. Демек, аймактарга 
филиал болбосо да кичирээк 
бєлїмчєлєрдї ачуу маселеси 
жаралып тургандай. Ал эми 
“Калыптанган он кїндїк” ат-
туу иш-планыбызга кызыккан 
єнєрлїї жарандарга єтїлгєн 
теориялык жана практикалык 
сабактар кирет. Ар бир айдын 
онунда сабактар гана єтїл-
бєстєн жыйынтыктар чыга-
рылып турат. 

ИШЕНИЧТИ АКТАЙ 
ТУРГАН КЇН 
АЛИ АЛДЫДА

Театрдын ачылышы акыр-
кы учурда чанда боло турган 
жакшы саамалыктардын ка-
тарын толуктады. Бул биз-
ге мамлекет тарабынан бе-
рилген ишеним. Президент 
баш болуп ишенип тапшыр-
ган кызматты акташыбыз 
керек. Ал їчїн изденїї жо-
лундабыз. Буюрса кїзїндє 
театрдык сезонду ачуунун 
їстїндє пландар тїзїлїп жа-
тат. Ачылышка карата кою-
луучу спектаклдин концеп-
циясын жазып жатабыз. Ан-
дан тышкары, алдыдагы чоў 
программаларыбызга Кыргыз 
Республикасынын Єзбекстан-
да, Казакстанда єтїїчї мада-
ният кїндєрїнє барып, єнєр 
тартуулап келїї иш-чаралары 
кирет. Ал эми кїзїндє Тїр-
кияда єтє турган тєртїнчї 
Дїйнєлїк кєчмєндєр оюну-
на катышууга да мыкты єнєр-
поздордун концерттик номер-
лерин даярдап жатабыз. Жал-
пы элдин жарпын жазып жїр-
гєн манасчы, дастанчы, тєк-
мє акын аттуунун бардыгы эл 
аралык деўгээлде єз єнєрлє-
рїн тартуулаганга мїмкїнчї-
лїк тїзїлїп турат. 

КАСИЕТ
Таластын Кеў-Аралынын 

Алакчын уруусунан болом. 
Жашым 26 да. Бир кыз, бир 
уулдун атасымын. Жашта-
йымдан манасчылыкка ди-
тимди коюп, чыгармачылык 
єнєрканамда ага тиешелїї 
тїш, туюм, сезимге салын-
ган учурлар болду. Ал нер-
селер ошол дїйнєнїн єкїлї, 
манасчыга гана тиешелїї ка-
сиеттер деп билем. Касиеттїї 
Шаабай, Кааба єўдїї залкар-
лардын батасын алып, їлгї-
сїн аздектеп жїргєн манас-
чы Камил Мамадалиевди ээр-
чип жїрїп кєп нерсени їй-
рєндїм. Ошондон бери устат-
шакирттик улуу, салттуу жол-
до келе жатабыз. Тєрт бир 
туугандын улуусумун. Бир 
тууган иним жаш болсо да эл 
оозуна алынып калган тєкмє 
акын- Арген Биймырза уулу. 
Балким бизге ата-тегибиздеги 
касиет себепкердир. Антке-
ни, жотобуз Абылай Талас-
тагы аттуу-баштуу саруу ме-
нен кушчуга тєбєсї кєрїнгєн, 
кадырлуу адам болгон. Бабам 
Кушубак Талас єрєєнї боюн-
ча таанымал мїнїшкєр, бу-
бам Шабдан жамактатып ыр-
даган, ашкере чечен болуптур. 
Балким ошол ата-бабадан ке-
ле жаткан салттуу єнєр кан 
кууп келе жаткандыр деген да 
ойлор айтылып келет. 

Разия ЖООШБАЕВА

УЛУУ КЄЧТЇН УЛАНЫШЫ

Кыргыз улуттук “Манас” театрынын 
директору Азиз БИЙМЫРЗА уулу:

“Мойнума жоопкерчиликтїї 
милдет тагылды”

МУЗЕЙЛЕР – ТАРЫХТЫ 
ЭСТЕТИП, ТАРБИЯЛАЙТ

Музейлердин эл аралык Кеўешинин Ас-
самблеясы тарабынан 1977-жылы 18-май 
Музейлердин эл аралык кїнї деп расмий 
кабыл алынган. Дїйнє коомчулугу ме-
нен катар Кыргызстан 2010-жылдан баш-
тап бул майрамды белгилеп келет. Борбо-
рубуздагы М.В.Фрунзенин їй-музейинде 
да жыл сайын бул кїндїн урматына “Му-
зейдеги тїн” акциялары, театралдык оюн-
зоок иш-чаралар єткєрїлїп турат. Жакын-
да аталган їй-музейде Советтер Союзунун 
Баатыры Чолпонбай Тїлєбердиевдин жїз 
жылдык мааракесине арналган “Эрдиги кы-
лымдар бою жашайт” деп аталган иш-чара 
болуп єттї. Ага борборубуздагы Улуу Ата 
Мекендик согуштун ардагерлери, Курал-
дуу кїчтєрдїн, укук коргоо органдарынын 
єкїлдєрї жана ооруктун ардагерлер кеўе-
ши катышты. Чоў-Арык муниципалдык та-
рых музейи менен биргеликте уюштурулган 
бул иш-чарада борборубуздагы №58 мектеп-
тин окуучулары тарабынан даярдалган теа-
тралдаштырылган оюн-зоок программалар 
тартууланды. Иш-чаранын уюштуруучу-
ларынын бири, М.В.Фрунзе атындагы їй-
музейинин илимий жетектєєчї адиси Гу-
лира Нурбаеванын айтымында Ч.Тїлєбер-
диевдин эрдигин эскерїї – келечек муунду 
мекенчилдикке, эрктїїлїккє тарбиялоонун 
даяр ыкмасы. Музейдеги сакталып турган 
эстелик, буюм-тайымдар байыркы тарых-
тан кабар берип турат. Ошол калыбында 
сакталып турганда гана анын баалуулугу 
артып, кєргєзмє-тарбиялоочу милдетти ко-
шо аткарат.

Разия ЖООШБАЕВА

АТА-ЭНЕЛЕР ДА ОКУШАТ 
Ушул жылдын 1-октябрынан тарта єл-

кєдє "Ата-энелер мектеби" пилоттук про-
граммасы ишке киргизилет. Билим берїї 
жана илим министрлиги бул программаны 
ишке ашыруу їчїн ар бир район, шаардан 
пилоттук негизде бала бакча жана мектеп-
тер тандалып алына тургандыгын билдир-
ди. Долбоордун максаты – ата-энелердин 
педагогикалык маданиятын єркїндєтїї.

КИРЕШЕ КЄБЄЙДЇ
Кыргыз Республикасынын калкынын но-

миналдык акчалай кирешеси 2021-жылы 
541,8 млрд сомду тїзгєнїн Улуттук статис-
тикалык комитет билдирди. Бул єткєн жыл-
га салыштырмалуу 19,9 пайызга кєп. 

МУКТАЖДЫК БАР
Бїгїнкї кїндє Кыргызстан IT-адистерине, 

айыл чарба, курулуш, медицина тармагын-
дагы кызматкерлерге жана мугалимдерге 
муктаж. Бул тууралуу Эмгек, социалдык 
камсыздоо жана миграция министрлиги-
нин изилдєєсїндє белгилїї болду.

Жазгїл КЕНЖЕТАЕВА

2022-жылдын  20-майы 5
Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити



КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН САНАРИПТИК 
ЄНЇКТЇРЇЇ МИНИСТРЛИГИНЕ КАРАШТУУ «ТЇНДЇК» 

МАМЛЕКЕТТИК МЕКЕМЕСИН ТЇЗЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН
ТОКТОМУ

Ýëåêòðîíäóê âåäîìñòâîëîð àðàëûê ºç àðà àðàêåòòåí¿¿ ñèñòåìàñûí, ýëåê-
òðîíäóê êûçìàò êºðñºò¿¿ëºðä¿ èøêå êèðãèç¿¿í¿ òàëàïòàãûäàé æàíà íàòûéæà-
ëóó òåõíèêàëûê êîîðäèíàöèÿëîî, îøîíäîé ýëå Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûí ñà-
íàðèïòåøòèð¿¿ ÷ºéðºñ¿íäº ñòðàòåãèÿëûê ìààíèë¿¿ òåõíèêàëûê ìèëäåò-
òåðäè àòêàðóó ìàêñàòûíäà, «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáè-
íåòè æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13, 
17 æàíà 26-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êà-
áèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ñàíàðèïòèê ºí¿êò¿ð¿¿ ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó 
«Ò¿íä¿ê» ìàìëåêåòòèê ìåêåìåñè (ìûíäàí àðû - Ìåêåìå) ò¿ç¿ëñ¿í.

2. Ìåêåìå æºí¿íäº æîáî 1-òèðêåìåãå ûëàéûê áåêèòèëñèí.
3. Ìåêåìå ýëåêòðîíäóê áàøêàðóó èíôðàò¿ç¿ì¿í¿í òºìºíê¿ ýëåìåíòòåðèíèí 

îïåðàòîðó áîëóï àíûêòàëñûí:
- «Ò¿íä¿ê» ýëåêòðîíäóê âåäîìñòâîëîð àðàëûê ºç àðà àðàêåòòåí¿¿ ñèñòåìàñû;
- Ýëåêòðîíäóê êûçìàò êºðñºò¿¿ëºð ìàìëåêåòòèê ïîðòàëû;
- Ýëåêòðîíäóê áèëäèð¿¿ëºð ìàìëåêåòòèê ñèñòåìàñû; 
- Áèðäèêò¿¿ èäåíòèôèêàöèÿëîî ñèñòåìàñû;
- Ýëåêòðîíäóê áàøêàðóó èíôðàò¿ç¿ì¿í¿í ðååñòðè;
- Áàçàëûê ìààëûìàòòûê ðåñóðñòàðäûí ðååñòðè.
4. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2015-æûëäûí 6-àïðåëèíäåãè ¹197 

«Ìàìëåêåòòèê êûçìàò÷ûëàðäûí êàòåãîðèÿñûíà êèðáåãåí æàíà ìàìëåêåòòèê ìå-
êåìåëåðäå, àíûí è÷èíäå àòêàðóó÷ó áèéëèêòèí ìàìëåêåòòèê îðãàíäàðûíûí êà-
ðàìàãûíäàãû ìåêåìåëåðäå èøòåãåí êûçìàòêåðëåðäèí ýìãåãèíå àêû òºëººí¿í 
øàðòòàðû æºí¿íäº» òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:

1) 1-ïóíêòòóí ýêèí÷è àáçàöûíäàãû «238» äåãåí öèôðàëàð «239» äåãåí öèô-
ðàëàð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;

2) óøóë òîêòîìäóí 2-òèðêåìåñèíå ûëàéûê ðåäàêöèÿäà 239-òèðêåìå ìåíåí 
òîëóêòàëñûí.

5. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2019-æûëäûí 7-îêòÿáðûíäàãû ¹525 
«Ýëåêòðîíäóê êûçìàò êºðñºò¿¿ëºð ìàìëåêåòòèê ïîðòàëûí ïàéäàëàíóó ýðåæå-
ëåðèí áåêèò¿¿ æºí¿íäº» òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ êèðãèçèëñèí:

- 2-ïóíêòòàãû «Èíôîêîì» ìàìëåêåòòèê èøêàíàñûíà» äåãåí ñºçäºð «Ò¿íä¿ê» 
ìàìëåêåòòèê ìåêåìåñèíå» äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí.

6. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2019-æûëäûí 31-äåêàáðûíäàãû 
¹745 «Ýëåêòðîíäóê áèëäèð¿¿ëºð ìàìëåêåòòèê ñèñòåìàñû æàíà àíû ïàéäà-
ëàíóó ýðåæåëåðè æºí¿íäº æîáîíó áåêèò¿¿ òóóðàëóó» òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé 
ºçãºðò¿¿ êèðãèçèëñèí:

- 2-ïóíêòòàãû «Èíôîêîì» ìàìëåêåòòèê èøêàíàñû» äåãåí ñºçäºð «Ò¿íä¿ê» 
ìàìëåêåòòèê ìåêåìåñè» äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí.

7. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2019-æûëäûí 31-äåêàáðûíäàãû 
¹748 «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíäà ýëåêòðîíäóê áàøêàðóóíó èøêå àøûðóóíóí 
àéðûì ìàñåëåëåðè æºí¿íäº» òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ êèðãèçèëñèí:

-11-ïóíêòòàãû «Èíôîêîì» ìàìëåêåòòèê èøêàíàñû» äåãåí ñºçäºð «Ò¿íä¿ê» 
ìàìëåêåòòèê ìåêåìåñè» äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí.

8. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí 2021-æûëäûí 1-èþ-
íóíäàãû ¹17 «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ñàíàðèïòèê ºí¿êò¿ð¿¿ ìèíèñòðëè-
ãèíèí ìàñåëåëåðè æºí¿íäº» òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ êèðãèçèëñèí:

4-ïóíêòòóí 4-ïóíêò÷àñû ê¿÷¿í æîãîòòó äåï òààíûëñûí.
9. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí 2021-æûëäûí 15-íîÿ-

áðûíäàãû ¹257 «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ñàíàðèïòèê ºí¿êò¿ð¿¿ ìèíèñòð-
ëèãèíèí êýý áèð ìàñåëåëåðè æºí¿íäº» òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð 
êèðãèçèëñèí:

1) æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Ñàíàðèïòèê ºí¿êò¿ð¿¿ ìè-
íèñòðëèãèíèí áàøêàðóó ñõåìàñû óøóë òîêòîìäóí 3-òèðêåìåñèíå ûëàéûê ðå-
äàêöèÿäà áàÿíäàëñûí;

2) æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ñà-
íàðèïòèê ºí¿êò¿ð¿¿ ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó «Èíôîêîì» ìàìëåêåòòèê èøêà-
íàñûíûí óñòàâûíäà:

- 8-ïóíêòòóí 2-ïóíêò÷àñû ê¿÷¿í æîãîòòó äåï òààíûëñûí;
- 9-ïóíêòòóí 5, 6 æàíà 8-ïóíêò÷àëàðû ê¿÷¿í æîãîòòó äåï òààíûëñûí;
- 10-ïóíêòòà:
1-ïóíêò÷àíûí òºðò¿í÷¿, áåøèí÷è, àëòûí÷û, æåòèí÷è, ñåãèçèí÷è æàíà îí ýêèí-

÷è àáçàöòàðû ê¿÷¿í æîãîòòó äåï òààíûëñûí; 
2-ïóíêò÷à ê¿÷¿í æîãîòòó äåï òààíûëñûí;
- 11-ïóíêòòóí 3 æàíà 20-ïóíêò÷àëàðû ê¿÷¿í æîãîòòó äåï òààíûëñûí.
10. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ñàíàðèïòèê ºí¿êò¿ð¿¿ ìèíèñòðëèãèíå êàðàø-

òóó «Èíôîêîì» ìàìëåêåòòèê èøêàíàñû Ìåêåìåíèí áàëàíñûíà òºìºíê¿ëºðä¿ 
ºòêºð¿ï áåðñèí:

- ýëåêòðîíäóê áàøêàðóó èíôðàò¿ç¿ì¿í¿í ýëåìåíòòåðèí («Ò¿íä¿ê» ýëåêòðîí-
äóê âåäîìñòâîëîð àðàëûê ºç àðà àðàêåòòåí¿¿ ñèñòåìàñûí, Áèðäèêò¿¿ èäåíòè-
ôèêàöèÿëîî ñèñòåìàñûí, Ýëåêòðîíäóê êûçìàò êºðñºò¿¿ëºð ìàìëåêåòòèê ïîð-
òàëûí, Ýëåêòðîíäóê áèëäèð¿¿ëºð ìàìëåêåòòèê ñèñòåìàñûí, Óëóòòóê ìîíèòî-
ðèíã ñèñòåìàñûí, Ýëåêòðîíäóê áàøêàðóó èíôðàò¿ç¿ì¿í¿í ðååñòðèí, Áàçàëûê 
ìààëûìàòòûê ðåñóðñòàðäûí ðååñòðèí);

- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìààëûìàòòûê òåõíîëîãèÿëàð æàíà áàéëàíûø 
ìàìëåêåòòèê êîìèòåòèíå êàðàøòóó «Ò¿íä¿ê» ìàìëåêåòòèê èøêàíàñûí êàéðà 
óþøòóðóóíóí íàòûéæàñûíäà ìóðäà àëûíãàí æàáäóóëàðäû æàíà íåãèçãè êà-
ðàæàòòàðäû.

11.Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ñàíàðèïòèê ºí¿êò¿ð¿¿ ìèíèñòðëèãèíå êàðàø-
òóó «Èíôîêîì» ìàìëåêåòòèê èøêàíàñû æàáäóóëàðäû æàíà íåãèçãè êàðàæàò-
òàðäû Ìåêåìåíèí áàëàíñûíà ºòêºð¿ï áåð¿¿ñ¿. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ñà-
ëûê êîäåêñèíèí 288-áåðåíåñèíèí 2-áºë¿ã¿íº ûëàéûê êîøóì÷à íàðê ñàëûãûí 
òºëººäºí áîøîòóëãàí áåð¿¿ áîëóï ñàíàëàðû áåëãèëåíñèí.

12. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ôèíàíñû ìèíèñòðëèãè:
- «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 2022-æûëãà ðåñïóáëèêàëûê áþäæåòè æàíà 

2023-2024-æûëäàðãà áîëæîëó æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìû-
íà ºçãºðò¿¿ëºðä¿ êèðãèç¿¿ òóóðàëóó» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 
äîëáîîðóí äàÿðäîîäî óøóë òîêòîìäîí êåëèï ÷ûãóó÷ó òèåøåë¿¿ ºçãºðò¿¿ëºð-
ä¿ áåëãèëåíãåí òàðòèïòå êàðàñûí;

- ìààëûìàòòûê ñèñòåìàëàðäûí èøòåøèí æàíà Ìåêåìåíèí èøèí êàìñûçäîî 
¿÷¿í Ìåêåìå òàðàáûíàí áåðèëãåí ºë÷ºìäºã¿ ôèíàíñû êàðàæàòòàðûí æûë ñà-
éûí ðåñïóáëèêàëûê áþäæåòòå êàðàñûí.

13. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Èø áàøêàðìàñû Ìåêåìåíè òó-
ðóêòóó æàéãàøòûðóó ¿÷¿í æàëïû àÿíòû 421 êâ.ì áîëãîí, Áèøêåê øààðû, Òîê-
òîíàëèåâ êº÷ºñ¿, 96 äàðåãèíäå æàéãàøêàí æàéãà Ìåêåìåíè æàéãàøòûðñûí.

14. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ñàíàðèïòèê ºí¿êò¿ð¿¿ ìèíèñòðëèãè ò¿ç¿ëãºí 
Ìåêåìåíè þñòèöèÿ îðãàíäàðûíäà ìàìëåêåòòèê êàòòîîäîí ºòêºðñ¿í æàíà óøóë 
òîêòîìäîí êåëèï ÷ûãóó÷ó áàøêà ÷àðàëàðäû êºðñ¿í.

15. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðå-
çèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí Ïðåçèäåíòòèí æàíà Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè-
íèí ÷å÷èìäåðèí àòêàðóóíó êîíòðîëäîî áàøêàðìàëûãûíà æ¿êòºëñ¿í.

16. Áóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï æåòè ê¿í ºòêºíäºí êè-
éèí ê¿÷¿íº êèðåò.

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû À.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê øààðû, 2022-æûëäûí 30-àïðåëè, ¹245

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК ИЛИМДЕР 
АКАДЕМИЯСЫНЫН КЫЗМАТКЕРЛЕРИНЕ ЖАНА КЫРГЫЗ 

РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРЇЇ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ 
ТАРАБЫНАН «ИЛИМ» БЄЛЇМЇ БОЮНЧА КАРЖЫЛАНУУЧУ 

ИЛИМ ЖАНА ИЛИМИЙ ТЕЙЛЄЄ КЫЗМАТКЕРЛЕРИНЕ 
ЭМГЕК АКЫ ТЄЛЄЄНЇН ШАРТТАРЫ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН
ТОКТОМУ

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Óëóòòóê èëèìäåð àêà-
äåìèÿñûíûí êûçìàòêåðëåðèíå æàíà Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Áèëèì áåð¿¿ æàíà èëèì ìèíèñòð-
ëèãè òàðàáûíàí «Èëèì» áºë¿ì¿ áîþí÷à êàðæûëà-
íóó÷ó èëèì æàíà èëèìèé òåéëºº êûçìàòêåðëåðè-
íå ýìãåê àêû òºëºº ñèñòåìàñûí ºðê¿íäºò¿¿ æàíà 
àëàðäûí èøèíèí íàòûéæàëóóëóãóí æîãîðóëàòóó 
ìàêñàòûíäà, «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòð-
ëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13, 17-áåðåíåëåðè-
íå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. Òºìºíê¿ëºðä¿í êûçìàòòûê ìàÿíàëàðûí ýñåï-
òºº ¿÷¿í íåãèç áîëóï ñàíàëóó÷ó ìèíèìàëäóó áà-
çàëûê ñòàâêà 7040 ñîì ºë÷ºì¿íäº áåëãèëåíñèí:

1) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Óëóòòóê èëèìäåð 
àêàäåìèÿñûíûí ïðåçèäèóìóíóí áîðáîðäóê àïïà-
ðàòûíûí êûçìàòêåðëåðèíèí;

2) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Óëóòòóê èëèìäåð 
àêàäåìèÿñûíûí èëèìèé-èçèëäºº ìåêåìåëåðèíèí 
êûçìàòêåðëåðèíèí;

3) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Áèëèì áåð¿¿ æà-
íà èëèì ìèíèñòðëèãè òàðàáûíàí «Èëèì» áºë¿ì¿ 
áîþí÷à êàðæûëàíóó÷ó èëèì æàíà èëèìèé òåéëºº 
êûçìàòêåðëåðèíèí;

4) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Óëóòòóê èëèìäåð 
àêàäåìèÿñûíûí, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Áèëèì 
áåð¿¿ æàíà èëèì ìèíèñòðëèãè òàðàáûíàí «Èëèì» 
áºë¿ì¿ áîþí÷à êàðæûëàíóó÷ó èëèì æàíà èëèìèé 
òåéëºº ñèñòåìàñûíäà èøòåãåí òåõíèêàëûê òåéëºº 
ïåðñîíàëûíûí;

5) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Óëóòòóê èëèìäåð 
àêàäåìèÿñûíûí, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Áèëèì 
áåð¿¿ æàíà èëèì ìèíèñòðëèãè òàðàáûíàí «Èëèì» 
áºë¿ì¿ áîþí÷à êàðæûëàíóó÷ó èëèì æàíà èëèìèé 
òåéëºº ñèñòåìàñûíäà èøòåãåí êåíæå òåéëºº ïåð-
ñîíàëûíûí.

2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Óëóòòóê èëèìäåð 
àêàäåìèÿñûíûí ïðåçèäèóìóíóí áîðáîðäóê àïïà-
ðàòûíûí êûçìàòêåðëåðèíèí, Êûðãûç Ðåñïóáëèêà-
ñûíûí Óëóòòóê èëèìäåð àêàäåìèÿñûíûí èëèìèé-
èçèëäºº ìåêåìåëåðèíèí êûçìàòêåðëåðèíèí, Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Áèëèì áåð¿¿ æàíà èëèì ìèíèñòð-
ëèãè òàðàáûíàí «Èëèì» áºë¿ì¿ áîþí÷à êàðæûëà-
íóó÷ó èëèì æàíà èëèìèé òåéëºº êûçìàòêåðëåðè-
íèí, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Óëóòòóê èëèìäåð 
àêàäåìèÿñûíûí, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Áèëèì 
áåð¿¿ æàíà èëèì ìèíèñòðëèãè òàðàáûíàí «Èëèì» 
áºë¿ì¿ áîþí÷à êàðæûëàíóó÷ó èëèì æàíà èëèìèé 
òåéëºº ñèñòåìàñûíäà èøòåãåí òåõíèêàëûê òåéëºº 
ïåðñîíàëû æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Óëóòòóê 
èëèìäåð àêàäåìèÿñûíûí, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Áèëèì áåð¿¿ æàíà èëèì ìèíèñòðëèãè òàðàáûíàí 
«Èëèì» áºë¿ì¿ áîþí÷à êàðæûëàíóó÷ó èëèì æàíà 
èëèìèé òåéëºº ñèñòåìàñûíäà èøòåãåí êåíæå òåé-
ëºº ïåðñîíàëû ¿÷¿í êûçìàòòûê ìàÿíàñû ìèíèìàë-
äóó áàçàëûê ñòàâêàíû êûçìàò îðäó áîþí÷à ýñåëºº 
êîýôôèöèåíòèíå êºáºéò¿¿ æîëó ìåíåí ýñåïòåëåò.

3. Òºìºíê¿ëºð áåêèòèëñèí:
1) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Óëóòòóê èëèìäåð 

àêàäåìèÿñûíûí ïðåçèäèóìóíóí áîðáîðäóê àïïà-
ðàòûíûí êûçìàòêåðëåðèíèí êûçìàòòûê ìàÿíàëà-
ðûíûí ºë÷ºì¿í àíûêòîîäî êîëäîíóëóó÷ó êûçìàò-
òûê ìàÿíàëàðãà êàðàòà ýñåëºº êîýôôèöèåíòòåðè 
1-òèðêåìåãå ûëàéûê;

2) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Óëóòòóê èëèìäåð 
àêàäåìèÿñûíûí èëèìèé-èçèëäºº ìåêåìåëåðèíèí 
êûçìàòêåðëåðèíèí êûçìàòòûê ìàÿíàëàðûíûí ºë-
÷ºì¿í àíûêòîîäî êîëäîíóëóó÷ó êûçìàòòûê ìàÿ-
íàëàðãà êàðàòà ýñåëºº êîýôôèöèåíòòåðè 2-òèð-
êåìåãå ûëàéûê;

3) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Áèëèì áåð¿¿ æà-
íà èëèì ìèíèñòðëèãè òàðàáûíàí «Èëèì» áºë¿ì¿ 
áîþí÷à êàðæûëàíóó÷ó èëèì æàíà èëèìèé òåéëºº 
êûçìàòêåðëåðèíèí êûçìàòòûê ìàÿíàëàðûíà êàðà-
òà ýñåëºº êîýôôèöèåíòòåðè 3-òèðêåìåãå ûëàéûê;

4) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Óëóòòóê èëèìäåð 
àêàäåìèÿñûíûí, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Áèëèì 
áåð¿¿ æàíà èëèì ìèíèñòðëèãè òàðàáûíàí «Èëèì» 

áºë¿ì¿ áîþí÷à êàðæûëàíóó÷ó èëèì æàíà èëèìèé 
òåéëºº ñèñòåìàñûíäà èøòåãåí òåõíèêàëûê òåéëºº 
ïåðñîíàëûíûí êûçìàòòûê ìàÿíàëàðûíûí ºë÷ºì¿í 
àíûêòîîäî êîëäîíóëóó÷ó êûçìàòòûê ìàÿíàëàðãà êà-
ðàòà ýñåëºº êîýôôèöèåíòòåðè 4-òèðêåìåãå ûëàéûê;

5) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Óëóòòóê èëèìäåð 
àêàäåìèÿñûíûí, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Áèëèì 
áåð¿¿ æàíà èëèì ìèíèñòðëèãè òàðàáûíàí «Èëèì» 
áºë¿ì¿ áîþí÷à êàðæûëàíóó÷ó èëèì æàíà èëèìèé 
òåéëºº ñèñòåìàñûíäà èøòåãåí êåíæå òåéëºº ïåðñî-
íàëûíûí êûçìàòòûê ìàÿíàëàðûíûí ºë÷ºì¿í àíûê-
òîîäî êîëäîíóëóó÷ó êûçìàòòûê ìàÿíàëàðãà êàðà-
òà ýñåëºº êîýôôèöèåíòòåðè 5-òèðêåìåãå ûëàéûê;

6) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Óëóòòóê èëèìäåð 
àêàäåìèÿñûíûí ïðåçèäèóìóíóí áîðáîðäóê àïïàðà-
òûíûí êûçìàòêåðëåðèíèí êûçìàòòûê ìàÿíàëàðûíà 
êàðàòà èøòåãåí æûëäàðû ¿÷¿í ïàéûçäûê ¿ñòºê àêû-
ëàðäûí ºë÷ºìäºð¿ 6-òèðêåìåãå ûëàéûê;

7) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Óëóòòóê èëèìäåð 
àêàäåìèÿñûíûí èëèìèé-èçèëäºº ìåêåìåëåðèíèí 
êûçìàòêåðëåðèíèí æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Áèëèì áåð¿¿ æàíà èëèì ìèíèñòðëèãè òàðàáûíàí 
«Èëèì» áºë¿ì¿ áîþí÷à êàðæûëàíóó÷ó èëèì æàíà 
èëèìèé òåéëºº êûçìàòêåðëåðèíèí êûçìàòòûê ìàÿ-
íàëàðûíà êàðàòà èøòåãåí æûëäàðû ¿÷¿í ïàéûçäûê 
¿ñòºê àêûëàðäûí ºë÷ºìäºð¿ 7-òèðêåìåãå ûëàéûê;

8) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Óëóòòóê èëèìäåð 
àêàäåìèÿñûíûí, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Áèëèì 
áåð¿¿ æàíà èëèì ìèíèñòðëèãè òàðàáûíàí «Èëèì» 
áºë¿ì¿ áîþí÷à êàðæûëàíóó÷ó èëèì æàíà èëèìèé 
òåéëºº ñèñòåìàñûíäà èøòåãåí òåõíèêàëûê òåéëºº 
ïåðñîíàëûíûí êûçìàòòûê ìàÿíàëàðûíà êàðàòà èø-
òåãåí æûëäàðû ¿÷¿í ïàéûçäûê ¿ñòºê àêûëàðäûí ºë-
÷ºìäºð¿ 8-òèðêåìåãå ûëàéûê.

4. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Óëóòòóê èëèìäåð 
àêàäåìèÿñûíûí ïðåçèäèóìóíóí áîðáîðäóê àïïà-
ðàòûíûí êûçìàòêåðëåðèíå òºìºíê¿ëºð òºëºíºò 
äåï áåëãèëåíñèí:

1) êàëåíäàðäûê æûëäûí àÿãûíäà îðòî÷î àéëûê 
ýìãåê àêû ôîíäóíóí ºë÷ºì¿íäº îí ¿÷¿í÷¿ ýìãåê àêû;

2) ºðã¿¿ãº ÷ûãóóäà ýêè àéëûê ýìãåê àêû ôîíäó-
íóí ºë÷ºì¿íäº äåí ñîîëóêòó ÷û¢äîîãî æºëºêïóë.

5. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ôèíàíñû ìèíèñòðëèãè:
1) 2022-æûëãà ðåñïóáëèêàëûê áþäæåòòå èëèì 

ñèñòåìàñûíûí êûçìàòêåðëåðèíèí ýìãåê àêûñûí 
êºáºéò¿¿ãº êîøóì÷à àññèãíîâàíèåëåðäè êàðàñûí;

2) «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 2022-æûëãà ðåñ-
ïóáëèêàëûê áþäæåòè æàíà 2023-2024-æûëäàðãà 
áîëæîëó æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûé-
çàìûíà ºçãºðò¿¿ëºðä¿ êèðãèç¿¿ òóóðàëóó» Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí äîëáîîðóí èø-
òåï ÷ûãóóäà óøóë òîêòîìäîí êåëèï ÷ûãóó÷ó ºçãºð-
ò¿¿ëºðä¿ êàðàñûí.

6. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Áèëèì áåð¿¿ æàíà 
èëèì ìèíèñòðëèãè æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Óëóòòóê èëèìäåð àêàäåìèÿñû óøóë òîêòîìäîí êåëèï 
÷ûãóó÷ó çàðûë áîëãîí ÷àðàëàðäû êºðñ¿í.

7. Òºìºíê¿ëºð ê¿÷¿í æîãîòòó äåï òààíûëñûí:
1) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2011-æûë-

äûí 29-èþëóíäàãû ¹432 «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû-
íûí èëèì æàíà èëèìèé òåéëºº êûçìàòêåðëåðèíèí 
ýìãåê àêûñûí òºëººí¿í æà¢û ñèñòåìàñûí êèðãèç¿¿ 
æºí¿íäº» òîêòîìó;

2) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 
2019-æûëäûí 23-àïðåëèíäåãè ¹192 «Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í èëèì æàíà èëèìèé òåé-
ëºº æààòûíäàãû àéðûì ÷å÷èìäåðèíå ºçãºðò¿¿ëºð-
ä¿ êèðãèç¿¿ æºí¿íäº» òîêòîìó.

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

9. Áóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíóóãà òèéèø æà-
íà 2022-æûëäûí 1-àïðåëèíåí òàðòûï ê¿÷¿íº êèðåò.

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû À.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê øààðû, 2022-æûëäûí 30-àïðåëè, ¹244

2017-ЖЫЛДЫН 6-ИЮНУНДА АСТАНА ШААРЫНДА КОЛ КОЮЛГАН 
ШАНХАЙ КЫЗМАТТАШТЫК УЮМУНУН УНИВЕРСИТЕТИН ТЇЗЇЇ ЖАНА 

АНЫН ИШТЄЄСЇ ЖЄНЇНДЄ МАКУЛДАШУУНУ БЕКИТЇЇ ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН
ТОКТОМУ

Ìàìëåêåòòèê è÷êè æîë-æîáîëîðäó àòêàðóó ìàê-
ñàòûíäà, "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ýë àðàëûê êå-
ëèøèìäåðè æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ìûéçàìûíûí 18-áåðåíåñèíå, "Êûðãûç Ðåñïóáëè-
êàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº" Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 
13, 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëè-
êàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. 2017-æûëäûí 6-èþíóíäà Àñòàíà øààðûíäà 
êîë êîþëãàí Øàíõàé êûçìàòòàøòûê óþìóíóí óíè-
âåðñèòåòèí ò¿ç¿¿ æàíà àíûí èøòººñ¿ æºí¿íäº ìà-
êóëäàøóó áåêèòèëñèí.

2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Áèëèì áåð¿¿ æà-
íà èëèì ìèíèñòðëèãè àòàëãàí Ìàêóëäàøóóíó èø-

êå àøûðóó ¿÷¿í æîîïòóó ûéãàðûì óêóêòóó îðãàí 
áîëóï àíûêòàëñûí.

3. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Òûøêû èøòåð ìè-
íèñòðëèãè Øàíõàé êûçìàòòàøòûê óþìóíóí êàò÷û-
ëûãûíà àòàëãàí Ìàêóëäàøóóíóí ê¿÷¿íº êèðèøè 
¿÷¿í çàðûë áîëãîí ìàìëåêåòòèê è÷êè æîë-æîáî-
ëîð Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû òàðàáûíàí àòêàðûëãàí-
äûãû æºí¿íäº áåëãèëåíãåí òàðòèïòå êàáàðëàñûí.

4. Áóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàð-
òûï æåòè ê¿í ºòêºíäºí êèéèí ê¿÷¿íº êèðåò. 

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû À.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê øààðû, 2022-æûëäûí 30-àïðåëè, ¹243
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Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити



АРМИЯДАН КИЙИН 
ОКУУСУН УЛАНТКАН

Ал билим алган Ош мамлекет-
тик педагогикалык институтун-
да аскердик кафедра болбогондук-
тан институтта мугалим болуп иш-
теп жаткан жеринен Советтик Ар-
миянын катарына чакыртылып, 
Грозный шаарында 1 жыл аскер-
дик кызматын єтєєгє туура келген.

Армияда кызмат кылып келген 
соў, билимин тереўдетїї макса-
тында 1977-1980-жылдары СССР-
дин 50 жылдыгы атындагы Кыр-
гыз мамлекеттик университети-
нин аспирантурасында “Диффе-
ренциалдык теўдемелер” адисти-
ги боюнча окуган.

ИЛИМИЙ ЭМГЕКТЕРИ 
СОЮЗГА БЕЛГИЛЇЇ

Курманбек Алыбаевдин аспи-
рантурада окуп жїргєн мезгилин-
де 8ден ашуун илимий макалала-
ры союздук басылмаларда (альма-
нахтарда, илимий журналдарда) 
жарык кєрїп, 2 жолу бїткїл союз-
дук, бир жолу эл аралык (1977-жы-
лы) Казакстандын борбору Алма-
Ата жана 1979-жылы Новосибирск, 
1980-жылы Фрунзе шаарларында-
гы илимий конференцияларында 
докладдарды жасаган. Аспиран-
тураны аяктаган соў ал єзї билим 
алган Ош мамлекеттик педагоги-
калык институтунун “Математика-
лык анализ” кафедрасында иштеп, 
илимий иштерин уланткан.

АЙЫЛДА ЖАШАП 
ИЛИМ ЖАКТАГАН

Турмуш шартына байла-
ныштуу Курманбек Алыбаев 
1981-1996-жылдары Жалал-Абад 
облусунун Аксы районундагы Їч-
Коргон айылындагы А.С.Пушкин 
атындагы орто мектебинде муга-
лим, окуу бєлїмїнїн башчысы, 
кийин ошол эле айылдагы Кызыл-
Жар орто мектебинде директор бо-
луп иштеп, айылдык кеўешке їч 
жолу депутат болуп шайланып, эл 
ишенимине ээ болгон. Бир эле мез-
гилде ал аспирантурага тапшырып, 
билимин уланткан. Мектепте ди-
ректор болуп иштєє менен эле чек-
телбестен математикага шыктуу 
балдарды чогултуп, аларга матема-
тиканы тереўдетип окута баштайт.

1994-жылы Курманбек Алы-
баев Кыргыз илимдер академия-
сына караштуу физика-математика 
институтунун алдындагы адис-
тештирилген кеўеште кандидат-
тык диссертациясын ийгилик-
тїї коргогон. Ошентип ал айыл-
дагы мектептен чыккан алгачкы 

физика-математика илимдеринин 
кандидаты болгон.

1996-жылы июнда Жалал-Абад 
мамлекеттик университетинин 
ректоратынын чакыруусу боюн-
ча аталган окуу жайынын “Жогор-
ку математика” кафедрасына до-
центтик кызматка кабыл алынган. 
Окуу жайдын сырттан окуу бєлї-
мїн жетектеп, факультеттин де-
каны болуп иштеген. Ошол мез-
гилде Жалал-Абад университети-
нин ректорунун орду бошоп, рек-
торлорго коюлган талаптар боюн-
ча профессор Курманбек Сарма-
нович Алыбаевдин кандидатура-
сы туура келет. Ошентип ал убак-
тылуу ректор болуп бекитилген. 
1999-жылдан 2000-жылга чейин 
ЖАМУнун ректорунун убакты-
луу милдетин аткарат. Курманбек 
Алыбаевдин Жалал-Абад мамле-
кеттик университетинин ректору 
болуп иштєєсїн Билим берїї жа-
на илим министрлиги да колдогон. 
Ректор болуп иштеген жылдары 
окуу жайдын, айрыкча илимий жа-
гынан єнїгїшїнє єзїнїн зор са-
лымын кошкон. Ошондой эле ал 
мыкты окуган келечектен бир нер-
сени їмїттєндїргєн студенттер-
дин окуусуна, турмуш шарттарына 
айрыкча кєўїл бурган. Ал ректор 
болуп иштеп турганда универси-
теттин алдындагы колледждерди 
уюштурган. Алсак, университет-
тин алдында жана Аксы районун-
дагы Кербен шаарына колледжди 
уюштуруп, жаштардын тереў би-
лим алуусуна жакшы шарттарды 
тїзїп берген.

ОКУУ ЖАЙДАГЫ 
“ИНТРИГАНЫН” 
АЙЫНАН АРЫЗ 
ЖАЗГАН

Жалал-Абад мамлекеттик уни-
верситетине ректор болууну сама-
гандардын саны бир топ эле бол-
гон. Ал тургай Бишкек шаары-
нан да айрым окумуштуулар рек-
тор болуу їчїн Ак їйдєн тааныш 
издешкен. Айрым билими тайкы 
“ич кїйдїлєр” “жумурткадан кыр 
издешип”, убактылуу дайындал-
ган ректордун артынан окуу жай-
дын ичинде ар кандай “интрига-
ларды” уюштурушуп, Курманбек 
Алыбаевди кызматтан алып тїшї-
рїїгє аракет кылышат. Анын їстї-
нєн Билим берїї жана илим ми-
нистрлигине уламдан-улам ар кан-
дай терс мазмундагы каттарды жа-
зууну уюштурушуп, Ак їйгє чейин 
жазышат. Аны кызматтан кетирїї 
боюнча университетте ар кандай 
кландык топтор тїзїлїп, ректор 
болгусу келгендер анын иштешине 
каршы турушкан. Мындай уюшту-
рулган терс аракеттерди байкаган 

Курманбек Алыбаев бир топ уюш-
кан аттуу-баштуу адамдардын жа-
саган иштерин кєрїп, “трайбалист-
тер” менен иштеше албай турган-
дыгын тїшїнгєндєн кийин Билим 
берїї жана илим министрлигине 
келип, єз каалоосу менен арыз 
жазып, “Мен илимге баш койгон 
адаммын, мага ректорлук кызмат-
тын кереги жок. Ошондуктан ме-
ни ректорлук кызматтан бошотуп 
коюуўузду єтїнєм. Ректорлукту 
ошол талашкан “интрига” уюш-
тургандарга берип койгула. Мен 
илимдин адамымын, ректорлук 
илимий иштериме тоскоолдук кы-
лып жатат. Мындай билими тайкы 
адамдар менен иштешкенден кєрє 
студенттерге билим бергеним пай-
далуураак, мен ыраазымын” деп 
арыз жазып, кызмат ордун бошо-
туп берген. Ал илим изилдєє иши-
не киришип, 2001-жылдын декабрь 
айында Кыргыз улуттук академия-
сынын физика-математика инс-
титутунда академик М.И.Имана-
лиевдин жетекчилигинде доктор-
лук диссертациясын ийгиликтїї 
коргогон.

“Кєздїї мончок жерде калбайт” 
дегендей, Курманбек Алыбаев рек-
торлуктан бошогондон кийин аны 
башка окуу жайлары да келип иш-
теп берїїсїн єтїнєт. Бир аз интри-
гадан алыстоо максатында ал да-
роо эле 2003-2005-окуу жылында 
Ош технологиялык университети-
не чакыртылып, экономика жана 
сырткы байланыштар боюнча про-
ректору болуп иштеген. 2006-жыл-
дан баштап кайрадан єзї иштеген 
ЖАМУга чакыртылып, окуу иш-
тери боюнча проректор болуп да-
йындалган.

Бир эле мезгилде Кыргыз Рес-
публикасынын Улуттук илимдер 
академиясынын теориялык жана 
колдонмо математика институту-
нун алдындагы докторлук жана 
ОшМУдагы кандидаттык диссерта-
цияларды коргоо боюнча адистеш-
тирилген кеўештин мїчєсї болгон.

Илимий жактан дїйнєлїк таж-
рыйба алмашуу максатында Ита-
лиянын Пиза, Бельгиянын Гент 
университеттерине эки жолу 
(2006-2007-ж.ж.) барып билимин 
тереўдетип келген.

“ПЛАГИАТКА” КАРШЫ 
ЄТЄ КАТУУ КЇРЄШКЄН

Окумуштуу Курманбек Алыбаев 
єзї айткандай математика илими-
не єтє єжєрлїк керек болчу. Мате-
матика илими - єзгєчє илим. Баш-
ка гуманитардык илимдер сыяктуу 
кайсы бир булактардан, ар кайсы 
бир тарых барактарынан, китеп-
теринен сїйлємдєрдї, фразалар-
ды чогултуп, ар кимдин эмгегинен 
таап кураштырып кєчїрїп (пла-
гиат) алуучу илим эмес. Ректор 
болуп иштеп турганда “плагиат-
ка” каршы катуу кїрєшкєн. Мате-
матика илими так илим, так эсеп. 
Бир сандан жаўылсаў анда бїт-
кїл эмгегиў, ємїрїў текке кетет. 
Жасаган ишиў бир тыйынга та-
тыбайт. Ошондуктан бир сандан 
жаўылуу илимге, турмушка єтє 
оор залакасын тийгизээрин бил-
ген Курманбек Алыбаев єз илимин 
дагы тереўдетип изилдеп, андан 
ары єнїктїрїп олтуруп, матема-
тика илимдери боюнча бир не-
че илимий популярдуу эмгектер-
ди жазган. Анын илимий жетек-
чиси, илимдин доктору М.Имана-
лиев да ректорлук кызматын тап-
шырууну туура кєргєн. Анткени, 

кызмат анын илимине терс тааси-
рин тийгизээрин, илимдин аркасы-
нан тїшкєн адам кїн сайын били-
мин тереўдетип турары жєнїндє 
кєп эскерткен.

УБАКЫТ ТАР, 
БИЛГЕНГЕ...

Курманбек Алыбаев ЖАМУда-
гы бардык кызматтарын тапшы-
рып, эми єзїнїн аспиранттары ме-
нен илимий иштерге кєбїрєєк кє-
ўїл бєлє баштады. Антпесе коом-
дук иштер менен жїргєн кишинин 
убактысы жетишпей калат экен. 
Ошентип К.Алыбаев болгон мїм-
кїнчїлїктєрїн жумшап, келечек-
теги жаш илимпоздор менен иштеп 
жатат. Ансыз деле убактысы тар 
болуп, єзїнїн аспиранттары ме-
нен баарлашууга да убакыт таппай 
калган кїндєрї кєп болот. Антке-
ни, ар бир студент, аспирант менен 
кєбїрєєк олтуруп, алардын жаз-
ган иштерине кєўїл буруу керек 
эле. Эми ошондой мезгил келди. 
Антпесе азыркы турмуштун кы-
йынчылык мезгилинде аспирант-
тар да илимге кєўїл бурбай таштап 
кетип калганы да болду. Замандын 
кыйынчылыгы, єткєєл мезгил му-
галимдерге оор тїйшїктєрдї алып 
келген.

Жалпысынан алганда К.Алы-
баевдин аспиранттары ондоп са-
налат. Алардын иштерине жазган 
илимий эмгектерине жетекчилик 
кылып, аларга багыт берип келет. 
Азыркы кїндє математика илими-
не кызыккандар жокко эсе, мунун 
баары турмуштун оор шартынын 
айынан болгону баарыбызга бел-
гилїї. Буга негизги себеп – му-
галимдердин айлыгынын азды-
гы. Анын айынан илимий ишин 
жактабай таштап кетип жатыш-
кан келечектен кєптї їмїттєндїр-
гєн жаштар да аз эмес. Ал єз аспи-
ранттарына дайыма турмуш оор 
болорун, бир нерсени ойлоп табуу, 
илимге салым киргизїї андан да 
оор экендигин, ким ошол кыйын-
чылыкты жеўсе ал дайыма ийги-
ликке жетишерин окуучуларына 
айтып келет. К. Алыбаев 1 илим-
дин докторун, 4 илимдин канди-
датын даярдап чыгарган.

БИР ЇЙ-БЇЛЄДЄГЇ 
ЭКИ ИЛИМПОЗ

Кошумчалап айта кетчї нерсе, 
илимдин аркасынан тїшїшїнє 
єзїнїн ємїрлїк жолдошу Жыл-
дыз Аванова себепчи болду десек 

болот. Жылдыз Ава-
нова менен бир груп-
пада, бир курста чо-
гуу окуп, биринен-
бири кем калба-
ган, сабакты мыкты 
окуган алдыўкы сту-
денттерден эле. Бир-
ге сабакка даярда-
нышып, китепкана-
да болушуп, акыры 
анын аягы сїйїїгє 
айланып, баш кошу-
шуп, бир їй-бїлє ку-
рушкан. Экєєсї теў 
илим жактап, бири 
педагогика илим-
деринин кандида-
ты болсо, экинчиси 
єз адистиги боюнча 
физика-математика 
илимдеринин докто-
ру болушту. Жылдыз 
Аванова Курманбек 
Алыбаеге “Бир їй-
дєн бир эле матема-
тик чыгыш керек” 
деп тамашалап кал-
чу. Жылдыз Ава-
нованын кесиби да 
математика адисти-
ги боюнча мугалим. 
Жылдыз эже аспи-

рантурда окуп, илимдин кандидат-
тык илимий даражасына ээ болгон. 
Эми буюрса ал педагогика илим-
дери боюнча докторлук диссерта-
циясын жактаганы турат. Ал кыр-
гызга белгилїї окумуштуу, педа-
гогика илимдеринин доктору, про-
фессор Исак Бекбоевдин окуучусу. 

Алар студент мезгилинде эле 
їй-бїлє курушуп, 3 уулду тарбия-
лап єстїрїшкєн. Тун уулу Асыл-
бек экономист, экинчи уулу Алмаз 
юрист, КРнын миграция департа-
ментинде жетекчинин орун баса-
ры. Ал эми эў кенже уулу Нурман-
бет энергетик болуп иштеп жатат. 
Баары їй-бїлєлїї. Бактылуу ата-
энелер.

Курманбек Алыбаев ємїрлїк 
жубайы Жылдыз Аванова менен 
биргеликте математика сабагы 
боюнча мугалимдер жана окуу-
чулар їчїн алгачкы колдонмо 
окуу куралын 2005-жылы чыгар-
са, 2012-жылы толукталган усул-
дук китеби жарык кєрїп, окуучу-
ларга жана мугалимдерге матема-
тика сабагын окутууда усулдук ку-
рал катары колдонулуп келе жатат.

БААЛАНБАГАН ЭМГЕК

Физика-математика илимдери-
нин доктору, профессор Курманбек 
Алыбаев алгачкы жолу 1984-жы-
лы Кыргыз Республикасынын Би-
лим берїї министрлигинин Ар-
дак грамотасы, 1987-жылы СССР-
дин “Эл агартуусунун отличниги”, 
2010-жылы Кыргыз Республика-
сынын Президентинин Ардак гра-
мотасы менен сыйланган. Бир не-
че жолу ЖАМУнун жамааты тара-
бынан жогорку сыйлыктарга кєр-
сєтїлїп сунуш кылынган. Бирок, 
кийинки баш аламан мезгилдерде 
анын эмгеги да тийиштїї комис-
сиялар тарабынан бааланбай ке-
лет. Эртедир-кечтир анын эмгеги 
бааланат деген ойдобуз.

Азыркы кїндє Курманбек 
Алыбаев Б.Осмонов атындагы            
ЖАМУнун окумуштуулар кеўеши-
нин мїчєсї, ЖАМУнун илимий-
техникалык кеўешинин тєрага-
сы, ОшМУдагы адистиктер боюн-
ча кандидаттык диссертациялар 
корголуучу адистештирилген ке-
ўештин тєрагасы болуп иштеп, 
студенттерге билим берип, ма-
тематика адистиги боюнча муга-
лимдерге, ошондой эле илимге кы-
зыккан жаш окумуштууларга єзї-
нїн билим тажрыйбасын їйрєтїп, 
їзїрлїї иштеп жатат.

Орункул САТЫКУЛОВ

КУТМАН КУРАК – 70

АЙЫЛДА ТУРУП ИЛИМ 
ЖАКТАГАН ОКУМУШТУУ

Бекмамат Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик 
университетинин окутуучусу, Физика-математика 
илимдеринин доктору, профессор Курманбек Алыбаев 

1952-жылы Аксы районундагы Кызыл-Туу айылында туулган. 
Атасы Алыбаев Сарман Таш-Кємїр шаарындагы жїк ташуучу 
автобазада айдоочу, ал эми апасы Айсынай їй кызматында 
болуп, 8 уул-кызга таалим-тарбия беришкен. Курманбек 
єзї дээринен эле мектепте мыкты окуп, сабактарын жакшы 
єздєштїрїп, мектепти жалаў “5” деген баалар менен аяктаган. 
Ош мамлекеттик педагогикалык институтунун Физика-
математика факультетинин “Математика” адистигине тапшырып, 
аны 1974-жылы артыкчылык диплому менен бїтїргєн. Эмгек 
жолун єзї окуган Ош мамлекеттик педагогикалык институтунун 
физика-математика факультетинин “Математикалык анализ” 
кафедрасында окутуучу болуп иштєє менен баштаган.
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А
кадемия бизнеса и 
социального разви-
тия (АБиСР) – пер-
вое государственное 

социально-ориентированное 
высшее учебное заведение в 
Кыргызстане, запустившее об-
разовательные программы в сфе-
ре социальной работы. История 
вуза начинается с 1992 года с 
образованием Республиканско-
го центра по подготовке и повы-
шению квалификации предпри-
нимателей (далее - РЦПП) при 
Министерстве труда и социаль-
ной защиты Кыргызской Респуб-
лики на основании постановле-
ния Правительства Кыргызской 
Республики №454 от 15.09.1992 
г. С 1993 года РЦПП начал реа-
лизовывать программы высше-
го профессионального образова-
ния. В 2003 году постановлением 
ПКР №119 от 11 марта 2003 года 
в форме преобразования РЦПП 
был создан Институт социаль-
ного развития и предпринима-
тельства (ИСРиП) с целью соз-
дания единой системы много-
уровневой подготовки высоко-
квалифицированных специалис-
тов, управленческих и научно-
педагогических кадров для орга-
нов труда и социальной защиты. 

ИСРиП, как современная мо-
дель образовательного учреж-
дения, стоит у истоков вузов, ко-
торые развиваются на условиях 
хозрасчета и самофинансирова-
ния и таким образом реализовы-
вает программы высшего образо-
вания почти 30 лет.

В 2012 году в результате 
преобразования Центра перепод-
готовки и повышения квалифи-
кации кадров института был соз-
дан Социально-экономический 
колледж ИСРиП. 

С 20 апреля 2021 года Инс-
титут социального развития и 
предпринимательства был пе-
реименован в Академию бизне-
са и социального развития. 

За период своего существо-
вания вузом подготовлено бо-
лее 5000 специалистов с выс-
шим и более 1000 специалистов 
со средним профессиональным 
образованием, а также по хода-
тайству вуза более 30 аспиран-
тов и соискателей защитили кан-
дидатские и докторские диссер-
тации. Учебный процесс акаде-
мии обеспечивает профессорско-
преподавательский состав ка-
федр: Экономики и Менедж-
мента, Социальной работы, Го-
сударственного и муниципаль-
ного управления, Бизнес инфор-
матики и общеобразовательных 
дисциплин, качественный состав 
которых составляет 48%. Боль-
шая заслуга в становлении вуза 
и его формировании принадле-
жит первому ректору ИСРиП Та-
бышеву Рыскелди, к.ф.-м.н., про-
фессору, Заслуженному работни-
ку образования Кыргызской Рес-
публики.

В Академии идет подготов-
ка магистров по направлениям: 
«Экономика», «Менеджмент», 

бакалавров по направлениям: 
«Социальная работа», «Бизнес 
информатика», «Экономика», 
«Менеджмент», Государствен-
ное и муниципальное управле-
ние», специалистов со средним 
профессиональным образова-
нием по специальностям: «Эко-
номика и бухгалтерский учет», 
«Финансы», «Менеджмент», «Со-
циальная педагогика», «Прик-
ладная информатика», «Право и 
организация социального обес-
печения». 

Все нормативно-правовые до-
кументы Академии соответст-
вуют требованиям для веде-
ния образовательной деятель-
ности. 3-4 марта текущего го-
да Академия успешно прошла 
программную аккредитацию по 
всем направлениям бакалавра в 

Агентстве по аккредитации об-
разовательных программ и орга-
низаций и получила Сертификат 
на период до 2027 года. 

Академия обеспечивает своим 
студентам и магистрантам все ус-
ловия для эффективной учебы и 
отдыха. В вузе предусмотрены 
учебные помещения как для по-
токовых лекций, так и для инди-
видуальных занятий и проведе-
ния онлайн занятий. В данное 
время академия направляет все 
свои усилия на то, чтобы стать 
фабрикой нового знания, цент-
ром инновационных процессов 
и формирования непрерывного 
предпринимательского образо-
вания. 

В настоящее время в Кыргыз-
стане сфера предпринимательс-
кого образования пока находится 

на разных стадиях. Обучение 
предпринимательству реали-
зуется в основном в системе до-
полнительного образования. Для 
развития экономики и обеспе-
чения социальной стабильнос-
ти необходимо наращивать кад-
ровый потенциал малого и сред-
него предпринимательства. В 
современных условиях назрела 
необходимость формирования в 
вузах целостной системы непре-
рывного предпринимательского 
образования, которая могла бы 
включать в себя все уровни об-
разования. Вузы, реализующие 
программы бизнес-образования, 
могли бы сыграть в этом систе-
мообразующую роль, вступая 
в качестве организационных и 
методических центров при соз-
дании такой системы. Форми-
рование системы непрерывного 
предпринимательского образо-
вания возможно в том случае, 
когда все студенты, независимо 
от профиля их подготовки, бу-
дут иметь возможность при же-
лании овладевать предприни-
мательскими компетенциями во 
время обучения в вузе.  Для то-
го чтобы малый и средний биз-
нес активно и эффективно разви-
вался в условиях инновационной 
экономики, предпринимательст-
ву надо учить не только взрос-
лых, но и, в первую очередь, мо-
лодежь – будущих предприни-
мателей. 

Для того, чтобы вузы стали 
двигателями инновационного 
процесса в настоящее время в 
Кыргызстане идет процесс транс-
формации вузовской системы в 
современные модели развития: 
«Университет 3.0», «Университет 
4.0». Данный процесс предпола-
гает, чтобы с одной стороны ву-
зы давали знания, образование, 
а с другой — проводили эффек-
тивные качественные исследо-
вания и порождали инновации 
для реального вклада в разви-
тие определенного сектора эко-
номики. Это – миссия современ-
ного вуза – вуза для общества. 

Возможности ее реализации в 
каждом конкретном вузе обес-
печивает его успех и конкурен-
тоспособность. 

Миссией Академии бизне-
са и социального развития яв-
ляется: Развитие социально-
ориентированного вуза по под-
готовке высококвалифицирован-
ных, конкурентоспособных кад-
ров социально-экономической 
сферы путем предоставления 
образовательных услуг на ос-
нове интеграции образования, 
науки и бизнеса. Сегодня акаде-
мия оказывается все более вов-
леченной в исследования и под-
готовку (переподготовку) кад-
ров, так и непосредственно через 
широкий спектр волонтерской, 
благотворительной, социально-
культурной деятельности. Вы-
полняя образовательные, науч-
ные, исследовательские функ-
ции, академия делает упор на 
качество образования и парал-
лельно направляет свою деятель-
ность на предоставление помо-
щи и возможностей по разви-
тию бизнес-инкубаторов, малых 
фирм. То есть академия намерена 
готовить предпринимателей, ко-
торые сами будут создавать ра-
бочие места, выводить на рынок 
новые продукты, производство 
которых будет обеспечивать за-
нятость населения. Таким обра-
зом вуз постепенно станет цент-
ром инновационного экономи-
ческого и социального развития 
страны и докажет свою способ-
ность в осуществлении полного 
цикла: в виде обеспечения под-
готовки кадров и их трудоуст-
ройства с последующим допол-
нительным образованием и ак-
тивным вовлечением в решение 
социальных проблем.

Гульдана ОСМОНКУЛОВА,
Ректор Академии бизнеса 

и социального развития

Сведение о ректоре 
Академии бизнеса и 
социального развития
Осмонкулова Гульдане 
Орошбековне: 
Она является доктором 
экономических наук, 
профессор, выпускница 
экономического 
факультета Московского 
государственного 
университета им. 
М.В.Ломоносова 
по специальности 
«Политическая экономия». 
Отличник образования 
Кыргызской Республики. 
Автор более 120 научных 
трудов, в том числе 4 
монографий, 9 учебно-
методических пособий. 
Подготовила 2 кандидата 
экономических наук.
Проходила стажировки в 
вузах Дальнего и Ближнего 
зарубежья, выступала с 
открытыми лекциями в 
вузах Европы, Южной Кореи, 
России, Казахстана.

ВУЗ, ВОСТРЕБОВАННЫЙ ВРЕМЕНЕМ
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ЖАН ДЇЙНЄ

ЖОМОК ДЇЙНЄЛЇЇ 
БАЛАЛЫК

Абдыкерим агайдын балалы-
гы Ош облусунун Ноокат району-
на караштуу Шанкол айылынын 
Котур-Булак маалесинде єткєн. 
1956-жылдын 17-майында боло-
чоктогу илимпоз, жазуучу жарык 
дїйнєгє келген. Атасы Жаркын-
бай менен апасы Ибадат кадим-
ки эмгекке бышкан, жєнєкєй, эл 
ичиндеги адамдар. “Ал кезде эл-
дин адабиятка болгон мамилеси 
такыр башкача эле”дейт жазуучу, 
“60-жылдарга чейин калктын ка-
лыў катмары жалпы эле баатыр-
дык эпостордун духунда жашаган. 
Тамга таанып, китепти шыр окуп 
калган тестиерлерге улуу “Манас” 
эпосунан баштап “Курманбек”, “Эр 
Тєштїк” сыяктуу кенже эпосторго 
чейин їнїн бийик чыгартып, кы-
раатын келтире окутуп угуу ар бир 
їйдєгї чоў кишилердин кєнїмїш 
адаты эле”. Жайдын мелїїн кеч-
теринде же кыштын узун тїндє-
рїндє їйдєгї чоў ата, чоў энеси-
не далай дастандарды, К.Жантє-
шевдин айтылуу “Каныбегин” окуп 
берип олтуруп бала єзїн унутуп 
жомоктор дїйнєсїнє, єзї окуган 
каармандарга, андагы окуяларга 
аралашып кетчї ушундай сааттар-
да... Ага китеп окутуп, ырахатта-
на угушкан чоўдор єздєрї да бай-
кабай ошондо эле береги балакай-
дын арзуусун сєз єнєрїнїн кєркєм 
дїйнєсїнє азгырып, шыгын ойго-
туп алышты.

АКСАКАЛДАРДЫН 
АК БАТАСЫ

Бармактайынан аў-сезимин эл-
дик эпостор ээлеп эс тартып келе 

жаткан єспїрїмдїн колуна кай-
сы бир кїнї “Жаштык сапары” ат-
туу китеп тийди. Эскирген, мука-
басы айрылган бул китепти ба-
рактап кєрсє жалаў ошол кездеги 
жаш калемгерлердин чыгармала-
ры, алардын єздєрї тууралуу жа-
зылган китеп тура. Баарынан да 
баланы таасирленткен нерсе, єзї-
нїн эле айылдашы Мырзаш Ашыр-
беков аттуу жигиттин да чыгарма-
лары жїрєт! Мына ушул китепти 
окуп чыккан соў жаш уланда “мен 
да ушинтип жазуучу болсом болот 
экен го” деген ички бир ишеним 
пайда болду. Ошентип 7-класс ке-
зинде эў алгачкы “Дїрбєдєй кой-
лор” аттуу аўгемесин жазып, “Ле-
нинчил жаш” гезитине почтадан 
салып жиберип, кєп узабай редак-
циядан “Сиздин чыгармаўызды ге-
зитибизге пайдалана албай калга-
ныбыз їчїн кечирим сурайбыз” де-
ген тариздеги кат алды. Балалык 
дїйнєсї менен бир эсе уялып, би-
рок эч кимге эч нерсе айтпай ич-
тен тынып тим болот. Бирок бир 
нече кїн єтїп-єтпєй айылга жа-
гымдуу жаўылык дїў эте тїштї, 

кєрсє баланын жазган “Дїрбєдєй 
койлор” аўгемеси радио уктуруудан 
берилиптир! Айылдын карыялары 
нарктуулугунан жазбай чогулуп ке-
лишип баланы алгачкы ийгилиги 
менен алкап, “жакшы жазат экенсиў, 
балам” деп ак баталарын беришти. 
Баланын жылдызы жана тїштї.

ЖАШТЫК ЖИГЕР
Ошол 67-68-жылдарда жазуучу-

лардын кадыр-баркы артып, ага 
кошул-ташыл Ч.Айтматовдун “Жа-
мийла” повести жазылып, даўаза-
сы таш жарып турган кез. Кєркєм 
сєздїн кїч-кудурети менен керек 
болсо бїт дїйнєгє таасир этсе бо-
ло тургандыгына кєзї жетип, ада-
бият дїйнєсїнє биротоло кирїїгє 
белсенген жаш жигит Ош шаары-
на келип, Педагогика институту-
нун кыргыз филология факуль-
тетине тапшырып окуп калды. 
Студенттик доор адабият менен 
эриш-аркак башталды. Дал ошол 
мезгилдерде билим алуу менен ка-
тар эле єзїнїн дээрин, шыгын жа-
на жана билимдерин пайдаланып 

китептерге рецензия жазып, сын-
дап, талдоого киришти. Ал кезде 
тїштїк регионунан “Кыргызстан 
маданияты” гезитине макала жаз-
ган мугалимдер сейрек эле. Ушун-
дай шартта Абдыкерим Муратов-
дун мыкты, ары жїйєлїї жазыл-
ган макалалары аны тез эле ада-
бият жана педагогика чєйрєсї-
нє таанытты. “...Ошол жерде ре-
гиондордо туруп алып “Кыргыз-
стан маданияты” гезитине ада-
бият боюнча пикирлерди, майда 
сын-макалаларды жазып, чоў-чоў 
жазуучуларды сындап жаза бер-
чїбїз ким экенин билбей, кєрсє 
аларга борбордун єзїндє сыйлап, 
аяр мамиле кылышат экен да. Ки-
йин 1985-жылы Фрунзеге келип, 
1987-жылдары “Жаш калем” деген 
серия менен кичинекей (шапалак-
тай болгон) китебим чыккан. Ал 
китепке чакан-чакан бир шиўгил-
ден жазылган аўгемелерим кирген. 
Учурунда анчалык чоў сєз болбо-
со да менин жазмакерлик ишим-
дин башталышы катары, биринчи 
китебим катары ємїрїмдєгї жак-
шы окуялардын бири болуп кал-
ды. Ошентип адабият мени єзї-
нє тартып кетти. Кийин  илимий 
изилдєєлєрїмдї жїргїзїп, Ч.Айт-
матовдун чыгармаларындагы эл-
дик педагогика боюнча докторлук 
диссертациямды жаздым. Ага че-
йин адабиятты мектепте окутуунун 
методикасы боюнча кандидаттык 
диссертация жазгам. Ошентип педа-
гогика тарапка кеттим. Мектептер-
ди кыдырдым. Турмушту кєрдїм. 
Жазуучу болуш їчїн эў негизгиси 
турмушту кєрїш керек да, биз со-
гуштан кийинки муундун мунєзїн, 
жашоосун, азабын кєрїп калдык” 
дейт окумуштуу, жазуучу. 

ЖАН ДЇЙНЄМЄ 
ЖАКЫНЫ...

Ал эми єзї алектенген ада-
бияттын беш тїрлїї багыты 

– публицистика, илим, педагогика, 
адабий сын, жазуучулукту эриш-
аркак алып келе жатат. “ Ушул чы-
йырлардын арасынан кайсынысы 
сизге жакын” деп сураганыбызда 
агай тємєнкїдєй ой бєлїштї: “...
Адабияттын ар тїрдїї жактары-
на аралашып калганым боюнча 
айтсам, кээде турмуштук зарыл-
дыктан улам келип чыкты го деп 
ойлойм. Мисалы Ч.Айтматовдун 
“Кылым карытар бир кїн”рома-
нын мектеп программасына кир-
гизип коюшту. Бирок ошол кезде 
бул чыгарманы окуучуларга оку-
тууда мугалимдер аябай кыйна-
лышты. Анда чыгарманын кыр-
гызчасы чыга элек, орусчасы эле 
бар болчу. Анан “эмне кылыш 
керек” деп ойлонуп отурдум да, 
акыры бир чечимге келип, тез 
арада Айтматовдун “Кылым ка-
рытар бир кїн” романын мек-
тептерде окутуу боюнча бир жу-
ма бою изденип, методикалык 
бир китепче даярдап чыктым. 
Ал кезде адабият теориясы му-
галимдерге жакшы жете элек бол-
чу, окутууда мугалимдер кыйна-
лышчу. Ошондуктан адабиятты 
илим катары изилдєєгє мен муга-
лимдердин зарылдыгынан улам, 
муктаждыгынан улам келдим деп 
ойлойм. Эгер Кыргыз педагоги-
ка илим изилдєє институтунда 
иштеп, окуу программаларынын 
тїзїїчїсї болбогонумда, или-
мий чєйрєгє келбейт белем деп 
ойлойм кээде. Мына ушул ада-
бияттагы ишмердїїлїктєрїмдїн 
арасынан жан-дїйнємє эў эле жа-
кыны – чыгармачылыгым. Кєр-
кєм туундуну жаратууда, єзгєчє 
майда аўгемелерди жазууда эр-
гїї алам, эс алам кадимкидей. 
Соўку жылдарда чакан аўгеме-
лерди жазып, сайттарга жарыя-
лап жатканбыз, мына ошолорду 
жыйнап “Арча тїбїндєгї айдыў 
кеч” деген жыйнак тїздїк. Андан 
сырткары  – “Сунулган баш, суу-
рулган кылычтар” жана “Жылдыз-
дар тараган таўда” аттуу эки роман 
жаздым. Экєє бири-бирине жакын, 
20-жылдардагы окуяларды камты-
ган тарыхый темадагы романдар”.

Абдыкерим агай менен баарла-
шып олтуруп, анын жазуучулу-
гу, илимпоздугу бир теў да, нарк-
туулукту, салмактуулукту карман-
ган, сєз єнєрїн аздектей билген 
улуулук сапаты бир теў экенине 
ынанасыў. Ылайым коомго эмге-
ги менен кїжїрмєн кызмат єтєгєн 
сиздей инсандарыбыз кєп болсун, 
бар болуўуз агай!

- Агай, акындын єзгєчє бир 
учуру – ыр жазып олтурган 
сааттары же эргип турган аба-
лы кадимки учурлардан эмне-
си менен айырмаланып турат? 
Мына ушул ирмемдерди кїтїп 
анан кагаз, калемди колго кар-
маш керекпи же...

- Эргїї келет деп кээ бирєє кї-
тїп жїрє берет, менимче аны кїт-
пєш керек. Себеби эргїї келип, 
кетип да калышы мїмкїн. Аны 
ыр жазган адам байкабай да ка-
лат керек болсо... Сїйїнбай Эра-
лиевдин жакшы бир айтканы бар, 

“Бїркїт жемин жеш їчїн асман-
га кєтєрїлїп бийик учат, анан ка-
чан гана асманга кєтєрїлгєндє 
тээ бийиктен олжосунун кайсы 
жерде кетип баратканын кєрєт” 
деген. Анын сыўарындай акын-
дар да ак баракты жайып коюп, 
калемди колуна кармап, ары-
бери басып ойлонушу керек. Эр-
гїї болсо кээде уктап жатсаў, 
кээде кєчєдє бараткан ар кандай 
учурларда келет. Ал эми айрым 
учурларда ыр жазуунун техни-
касын мыкты єздєштїрїп алган 
кээ бир акындар сїйбєй туруп 

сїйдїм деп, сагынбай туруп са-
гындым деп жазып коюшу мїм-
кїн, бирок мындай шартта ыр 
супсак чыгып калат. Ошондук-
тан акын жїрєгїндєгї нерсе-
ни гана жазыш керек, чыгарма-
сына калп айтпаш керек. Неги-
зи чындап тагдыр кїткєн акын-
дарда мыкты чыгармалар жара-
лат. Алсак, бїгїнкї кїндє биз зор 
сыймык менен сєз кылган Алы-
кул Осмонов, Жолон Мамытов, 
Турар Кожомбердиев сыяктуу 
улуу акындардын баарынын єз-
гєчє тагдыры бар. 

- Дал ушул оюўузга улай бир 
суроо... Негизи акында бирин-
чи талант, шык пайда болобу 
же єзгєчє бир тагдыр жара-
лып, андагы эмоция, ички єк-
сїк же жаркын сезимдерден 
улам акындык шык ойгонуп 
чыгабы? 

- Экєє теў болот, кээде тагдыр да 
чыгармачылык шыкты ойготушу 
мїмкїн, чєйрє таасир бериши да 
мїмкїн. Негизи акындык талант 
тубаса берилет. Мына ошол тубаса 

берилген талантты єстїрїп алуу 
анын єз колунда. Кєп окуш керек. 
Талбаган эмгек менен изденїї ке-
рек, ар тараптуу болушу шарт.

- Башынан бери эле коомдук 
турмушка жигердїї аралашып, 
ар бир кїндїн таўында “Зама-
нада” тїз эфир алып барасыз, 
тынымсыз тїйшїгїўїз бар де-
гендей... Мына ушунун баары 
акындык изденїїўїзгє тос-
коолдук жаратпайбы? 

- Тескерисинче, мен єз жуму-
шумдан ырахат, эргїї алган адам-
дардын катарын толуктайм десем 
да болот. Чыгармачылыкты сїй-
гєн киши убакытты кандай бол-
со да табат, анын їстїнє ырга кєп 
деле убакыттын кереги жок. Неги-
зи ырды аз жана саз жазыш керек 
деп ойлойм.

Бетти даярдаган
Махабат АЛЫМБЕК кызы

“АРЧА 
ТЇБЇНДЄГЇ 
АЙДЫЎ 
КЕЧ”

“ШАМАЛ КАЙЫП...”

Бишкек шаарындагы Т.Эрматов атындагы музыкалык 
педагогикалык колледжинин чоў жыйындар залында 
Педагогика илимдеринин доктору, профессор, публицист, 

адабиятчы жана жазуучу Абдыкерим Муратовдун “Арча 
тїбїндєгї айдыў кеч”, “Ата конуш”, “Ак булут, аппак булут”, 
“Шегемдик кыз”, “Биографиялык жана библиографиялык 
маалыматтар” аттуу беш тїрдїї китебинин бет ачар аземи болуп 

єттї. Мына ушул эмгекчил, ємїрї єрнєк болчу инсандын 
адабият менен жуурулушуп жашап келе жаткан ємїр 

жолундагы ирмемдер...

ТЇБЇНДЄГЇ 
Бишкек шаарындагы Т.Эрматов атындагы музыкалык 

педагогикалык колледжинин чоў жыйындар залында 
Педагогика илимдеринин доктору, профессор, публицист, 

адабиятчы жана жазуучу Абдыкерим Муратовдун “Арча 
тїбїндєгї айдыў кеч”, “Ата конуш”, “Ак булут, аппак булут”, 
“Шегемдик кыз”, “Биографиялык жана библиографиялык 
маалыматтар” аттуу беш тїрдїї китебинин бет ачар аземи болуп 

єттї. Мына ушул эмгекчил, ємїрї єрнєк болчу инсандын 
адабият менен жуурулушуп жашап келе жаткан ємїр 

жолундагы ирмемдер...

Бул жарыктын кызыгына канбадым,
буйруп келген жакшылыгын жандадым.
Чыйрыктырат жазгы сууктай жанымды,
чыркыраган чындыгым да, жалганым! – деп жашоо сааттарын 
поэзияга арнап келе жаткан акын Атахан Кожогуловдун “Шамал 
кайып” аттуу ыр жыйнагынын бет ачар аземи єттї. Табылды 
Муканов атындагы адабий сыйлыктын лауреаты (1994), 
Кыргыз Республикасынын Президентинин Ардак грамотасынын 
ээси (2010), КР маданиятына эмгек сиўирген ишмер Атахан 
Кожогуловдун поэзия кечесине кїбє болуп, кыскача маектешип 
кайттык.
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ЖАКШЫЛЫКТЫ ТУУРАП 
МЕН ДА ЫР ЖАЗДЫМ

Жакшылык менен 1962-жылы тааныш-
кам. Анда мен Кыргыз мамлекеттик уни-
верситетинин физика-математика факуль-
тетинде, ал филология факультетинде 
окучубуз. Башка жолдошторго караган-
да бизде кандайдыр бир жакындык бар 
эле. Азыр ойлоп кєрсєм, ал экєєбїздїн 
теў атадан эрте ажыраганыбыз, же бол-
босо ыр жандуулугубуз, бирєєлєрдїн же-
тегине кирбестен єз алдыбызча эркин ой 
жїгїртїї жєндємдїїлїгїбїздєн болсо ке-
рек. Ал ар кандай ийримдерге катышып, 
ыр жазуунун же болбосо адабий чыгарма-
ларды талдап окуунун ыкмаларын айтып 
жїрїїчї. Аны туурап мен да ыр жазууга 
аракет жасагам. Ал кєп жылдар бою єзїм-
дїн дептеримде сакталып жїрїп, айрым-
дары 2014-жылы чыгарган “Табият, инсан 
жана жан дїйнє” деген китебиме кирги-
зилген. Анын бир тобунун жазылышына 
Жакшылыктын салымы бар экенин жа-
шыра албайм. 

СТУДЕНТТЕР БАЛКОНГО 
ЧЫГЫП ЫР УГУШЧУ

1964-жылы Мырзакайым Сатыбалдиев 
деген курсташым экєєбїз жатаканада бир 
бєлмєдє жашадык. Єзїбїз чакан радиос-
танция жасап алып, ар кандай берїїлєр-
дї уюштурчубуз. Анда кєбїнчє Жакшы-
лык жаўы жазган ырларын окучу. Сту-
денттер балкондорго чыгып, же болбо-
со терезелерин ачып коюп угушчу. Ошол 
жылдары Жакшылык “Ата” деген аўгеме-
син жазган. Ошол аўгемени кєп жолу єзї-
нїн окуусунда берчїбїз. Кєпчїлїк сту-
денттер аны кайра-кайра суранышчу, се-
беби кєпчїлїгїнїн аталары согушта кур-
ман болгондор, же дайынсыз жоголгон-
дор, же болбосо согуштан майып болуп 
келгендер болчу. Жакшылыктын ал аў-
гемесинде ошол учурдагы студенттердин 
ар биринин тагдыры бар эле. Ал аўгеме 
кийин республикалык радиодон Абиле-
зим Ниязовдун кєркєм окуусунда бир не-
че жолу берилген.

РЫСПАЙ АБДЫКАДЫРОВ 
МЕНЕН ТААНЫШКАН КЇН

1964-жылы апрель айында студенттер-
дин єздїк кєркєм чыгармачылыгынын 
республикалык кароосу болду. Апрелдин 
башында биздин 307-бєлмєгє Оштон эки 
студент келди. Бири айтылуу Рыспай Аб-
дыкадыров, экинчиси Абдыкерим Алы-
мов экен. Абдыкерим менин курсташым 
Мырзакайымдын тууганы болгондуктан 
бизге келишиптир. Биздин бєлмєгє бир 
тїнєп, эртеси фестивалга кетишти. Ка-
роо ал убактагы Н. К. Крупская атындагы 
орус драма театрында болду. Биз кєргєнї 
бардык. Бир убакта Р. Абдыкадыров “Тї-
гєйїм” деген ырды ырдап чыкты. Сєзї Ж. 
Алымовдуку дегенде баарыбыз оозубуз-
ду ачып, таў калдык. Кєрсє бул ыр мур-
да эле “Ленинчил жаш” газетасына жа-
рыяланган экен. Ошентип Рыспай менен 

Жакшылык “Тїгєйїм” аркы-
луу таанышышкан.

Андан кийин экєєнїн бир-
гелешкен чыгармачылыгы 
жемиштїї болду. Мен окуу-
ну бїтїп Ат-Башыга кеткен-
де да Жакшылык Рыспайга 
берген же бере турган ырла-
рынын текстин почта менен 
мага салып жиберчї. Миса-
лы, “Эсиўдеби”, “Таанышыў-
дай карагын”, “Сага”, “Кїттїм 
сени” ж. б. “Энекем” деген чы-
гарма студент кезибизде эле 
жаралган. Башта ар бир куп-
лети тєрт саптан эле болучу. 
Аны мен эски элдик обонго 
салып, азыр деле ырдап жї-
рєм. Кийин ар бир куплетти алты сапка 
айландырган вариантына музыка жазы-
лып ырдалып жїрєт.

ТРОЛЛЕЙБУС МЕНЕН 
МЇШЄКТЄП КЄМЇР ТАШЫП...

1963-жылдын 13-декабрында Жакшы-
лык Медицина институтунда окуган Анар 
менен їйлєнїп, бала-чакалуу, небере-
чєбїрєлїї болушту. Жаўыдан їйлєнгєн-
дє Иваницын кєчєсїндєгї батирде туруш-
ту. Аны тапканга чейин орус улутундагы 
абышка-кемпир жашаган канчалаган ко-
роонун эшигин какпадык! Бул жагынан 
алганда Жакшылык єтє єжєр, кєздєгєнї-
нєн кайтпаган кєк жалдыгы бар болучу. 
Кыштын кїнї университеттин кємїрка-
насынан 2-3 мешок кємїр сурап алып, аны 
5-троллейбус менен "Ысык-Кєл" кинотеат-
рына чейин алып келип, андан їйїнє че-
йин кєтєрїп жеткирип да жїрдїк. Ошол 
жылдары Фрунзе кєчєсїндєгї азыркы Єк-
мєт їйїнїн арткы бєлїгїн реконструкция 
жасаган. Ал жерден жыгач чамындыларды 
чогултуп, їйїнє кєтєрїп кетчї. Кийин їй-
бїлє кїтїїнїн ошондой кыйынчылыгын 
тартканынын їзїрїн кєрдї. Бирок балдар-
кыздарынын жакшылыгын жаўыдан та-
тып келе жатканда кєз жумганы єтє єкї-
нїчтїї болду. Айла канча, эскерип, ал жє-
нїндє жакшы сєздєрдї айтуу менен єзї-
бїздї сооротуп келебиз.

РАСУЛ ГАМЗАТОВДУН 
“ТООЛУК КЫЗЫ”

Жакшылык єз учурунда классиктердин 
чыгармаларына кызыгып, айрымдарын 
которуп да жїрдї. Алардын айрымдары 
жогоруда аталган китепке кошулуптур. 
Автордун оюн туура тїшїнїп, аны кыргыз 
окурмандарына єтє жеткиликтїї тил ме-
нен жеткире билїї оўой эмес экенин биле-
биз. Мисалы, Роберт Бернстин “Мектептин 
куу чиренинин мїрзєсїндєгї жазуу” деген 
эпиграммасын мындайча которгон: “Таслим 
бїгїн бала окуткан куу чирен, Ал тозок-
ко тїшкєндїгї байкалды. Тарбиялап жата 
берсин чыгарып, Кичинекей шайтанчадан 
шайтанды.” Же болбосо “Кєк мээнин баш 
сєєгї” дегенин мындайча чечмелейт: “Баа-
рын єзї билет дечи, Кудайым, Бирок адам 
ойлоп-ойлоп берет таў. Эмнеликтен кєк 

мээлердин баш сєєгїн, Ушунчалык бы-
шык кылып жараткан.” Бул жерде ком-
ментариянын эч кереги жок.

Жакшылыктын єтє сїйїп которгон 
чыгармасы белгилїї Расул Гамзатовдун 
“Тоолук кызы” (“Горянка”) эле. Аны ко-
торгондон кийин басмадан чыгарууга ка-
ражат издеп кимге гана барбады. Акыры 
депутат С.Урманаев жардам берем деди 
деп сїйїнїп жїргєндє, єзїнїн кєзї єтїп 
кетти. Ал котормонун тагдыры кандай 
болду, мага белгисиз. “Бири кем дїйнє” 
эмес эле миўи кем дїйнє болду.

ТИЛЕКТЕШ ИШЕМКУЛОВГО 
РАХМАТ!

Жакшылыктын филолог жолдоштору, 
обончу-композитор достору деле кєп бол-
чу. Алардын бир тобуна комуз чаап, бе-
лекке берип жїргєнїн да билем. Бирок 
Ж. Алымов жєнїндє їн катпай жїргєн-
дєрї мени таў калтырат. Бирок Жакшы-
лык менен эч байланышы деле жок, Кыр-
гыз Республикасынын маданиятына эм-
гек сиўирген ишмер, профессор Тилектеш 
Ишемкуловго миў мертебе ыраазычылык 
билдирем. Ал киши “Багыт.kg” газетасы-
нын 2020-жылдын 29-январындагы саны-
на “Тереў, таза жана тунук лириканын ту-
баса устаты” деген кєлємдїї макаласын 
жарыялады. Атыўызга жараша бардык 
жакшы иштерге тилектеш экениўиздин 
далили ушул! Рахмат сизге!

БИР БУТАГЫ СЫНГАН 
МЄМЄЛЇЇ ЧОЎ ДАРАК

Жакшылык менен Анар 45 жыл бирге 
жашашты. Мурда эскергендей, “Эсиўде-
би, тїгєйїм...” деген китепте, ал єзї жє-
нїндє “Адегенде райондук жана облустук 
гезиттерде котормочу, облустук радионун 
алгачкы уюштуруучуларынын бири бол-
дум. Кийин “Ленинчил жаш” гезитинде 
1976-жылдан 1979-жылга чейин адабий 
кызматкер болуп иштедим. Пенсияга чык-
канча айылда мугалимдик кесипти арка-
ладым” деп эскерет. Ошол жылдары Жак-
шылык менен Анар їч кыздуу, бир уулдуу 
болушкан. Кызы Жылдыз Орус тили жа-
на адабияты педагогикалык институтун-
да окуп жїргєндє айыл-чарба жумушуна 
барган 26 кыздын арасында болуп, автоа-
вариядан каза болгон. Ага єкїнїп, кїйїп-
бышып жїрдї, кїйїт ырларды жазды: 

“Ажал дейбиз, кырсык дейбиз айласыз, 
Ажал, кырсык карыларга келбейби. 
Жок дегенде ошол кыз кїн кєрсїн деп, 
Ал кырсыкты мага деле бербейби” деп мїў-

кїрєдї. Бул айла жоктон айтылган муў-
кануу.

Улуу кызы Нургїл – апасынын жолун 
жолдоп, врач. Бишкекте жашайт. Экин-
чи кызы Сырга – атасынын жолун жол-
доп, журналистикада 15 жыл эмгектенген, 
акыркы 12 жыл мамлекеттик кызматта. 
Бишкекте жашайт. Уулу Нурлан – кеси-
би боюнча экономист, ата-конушту ээлеп, 
атасы туулуп єскєн Ысык-Кєл районунун 
Чоў-Єрїктї айылында жашайт. Жеке чар-
басы менен алектенет. Неберелери: Мээ-
рим – жеке компанияда иштейт, Нурдин – 
КР Башкы прокуратурасында эмгектенет, 
Жанболот – Будапешт шаарында магист-
ратурада окуйт, Улукбек – Кыргыз-Россия 
Славян Университетинин студенти, Жол-
дошбек, Нурболот, Акшоола, Тагай – мек-
теп окуучулары, кичїї небереси Амантай 
5 жашта. Чєбїрєсї Дария 2 жашта. Баары-
ўарга жакшылык каалайм! Алтын башы-
ўар аман, бооруўар бїтїн болсун!

ПАЙГАМБАР КОШКОН 
ДОС БОЛОТ

Адам ємїрїндє ар кандай адамдар менен 
кездешет. Бири менен жєн эле алыш-бериш 
болсо, башкалары менен кесиптеш, айрым-
дары менен жоро-жолдош, кєўїл курбу, дос 
жана башка. Булардын ичинен “дос” деген 
єтє оор, єтє ыйык. Менин ємїрїмдє атам 
кол кармаштырган бир гана досум болгон. 
Ал дагы каза болуп калган. Ушул сыяктуу 
эле Жакшылык да “болгону эки дос кїттїм, 
алар Бекбай, Исакун эле” деп чыгармасын-
да жазган. А мен болсом Жакшылык менен 
кандай аталыштагы мамиледе болгонумду 
билбейм, бирок ал мага арнаган кєп ырла-
рынын биринде:

“Кїн сайын кїлкї тїнєткєн, 
Жїзїўїз жайнайт кїн єпкєн. 
Атамдай сїйїп ардактап, 
Урматтайм сизди жїрєктєн” деп жазып-

тыр. Єзї деле айта албаптыр. Кеп анда 
эмес. Биздин бири-бирибизди тїшїнє бил-
генибиз, бири-бирибизди сыйлообуз, бири-
бирибизге ишенгенибиз эў башкысы бол-
со керек.

“ЭСИЎДЕБИ, ТЇГЄЙЇМ” 
БААРЫН ЭСКЕ САЛДЫ

Урматтуу “Тереў, таза жана тунук ли-
риканын тубаса устаты”, эгер кєзїў тирїї 
болгондо 80 жашыў менен ак дилимден 
куттуктап, колуўду кармайт элем. Ошон-
дой болсо да, “Эсиўдеби, тїгєйїмдї...” 
кайрадан окуп, сени менен 1962-жылдан 
2008-жылга чейин жїргєн кїндєрдї эс-
теп алдым. Чыгармаларыўдын мазмуну-
на, оюўдун тереўдигине, сєздєрїўдїн так-
тыгы менен курчтугуна, балдарыўдын же-
тишкен ийгилигине кубандым. Кайрадан 
ойго баттым. Жылдызга арнаган ырыў-
ды окуп, кєзїмдєн жаш кетти. Эми айла 
жок. Ємїрлїк жарыў Анардын май айын-
да болуучу 80 жылдык юбилейи менен їй-
бїлємдїн атынан чын дилден куттуктайм. 
Балдарыўа, небере-чєбїрєлєрїўє кенен 
келечек каалайм! Кесиптеш жазгычтар, 
адабиятчылар сенин чыгармаларыўдын 
маани-маўызын ачып, объективдїї баа 
берет деген тереў ишеничтемин. Ылайым 
ошондой болсун! Баары бир “Тїгєйїў” эл-
дин эсинде тїбєлїккє сакталат!

Эсенбек МАМБЕТАКУНОВ, 
педагогика илимдеринин 

доктору, профессор, КР УИАнын 
корреспондент-мїчєсї, Ардактуу 

академиги, Мамлекеттик 
сыйлыктын лауреаты, 

Ж.Баласагын атындагы КУУнун 
кафедра башчысы

ДОС ЖЄНЇНДЄ ЭССЕ

“ТЇГЄЙЇЎ” ЭЛДИН ЭСИНДЕ!
Менин колумда Алымов Жакшылыктын 2009-жылы чыккан “Эсиўдеби, 
тїгєйїм...” аттуу китеби турат. Бул китепке Жакшылыктын ар кыл 
темадагы, ар кайсы жылдарда жазылган обондуу ырлары, котормолору, 
арноолору, кызы Жылдызга арналган єксїї ырлары, “согуш... атам... 
арман...” аттуу ырлар циклы, “жашоо...сїйїї...убакыт...” жєнїндєгї ой 
толгоолору киргизилген. Ушул китептин жарыкка чыгышын ємїр бою 
эўсеп жїрїп, аны да кєрє албай бул дїйнєдєн єтїп кетти. Китептин 
башталышында “Єзїм жєнїндє эки сєз” деген куштун тилиндей маалымат 
бар. Анда ал: “Мен кєгїлтїр Ысык-Кєлдїн жээгиндеги Чоў-Єрїктї деген 
айылда 1942-жылы 14-апрелде туулгам. Атам Алым ошол жылдын 
22-майында кан кїйїп турган мезгилде согушка кетип, ушул кїнгє 
чейин єлїї-тирїїсїнєн дайын жок” деп жазган. Єзї болсо 2008-жылдын 
21-августунда катуу оорудан кийин бул жашоо менен кош айтышкан. 
Китебинин чыкканын кєрбєй калды дегеним ошондон.
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АЛТЫН УЯ

БАР БОЛ, КЫЛЫМ ЖАШАГАН АСЫЛ МЕКТЕБИМ!

Сєз башынан болсун, Кыр-
гызстанда Совет бийлиги 
жаўы орной баштаганда 

эле элдин сабатын ачууга чоў маани 
берилген.  Анткени, эл арасындагы 
арабча кат тааныган молдолорду са-
баттуу деп эсептешкени менен жа-
ўы Совет бийлигине керектїї са-
баттуу адамдар жок болгон. Андык-
тан жер-жерлерде элдин сабатын 
ачуу негизги маданий-социалдык 
гана маселе болбостон, саясий да 
маанилїї маселелердин бири эле.

Алай єрєєнїндє алгачкы мектеп 
да ликбез (сабатсыздыкты жоюу) 
мектеби катарында 1922-жылы 
“Дыйкан жаштар” деген ат менен 
Гїлчє айылында ачылган. А кезде 
кыргыз алфавити болбогондуктан, 
алгач араб алфавити менен окуу 
башталган. Бул мектепке Жоробай 
аттуу киши жетекчилик кылган. Ал 
Ош шаарынан келген. Алгачкы окуу 
бєлмєсї болуп Иванов деген орус-
тун їйї эсептелген. Оболу бир га-
на класс уюштурулуп, жергилик-
тїї колунда бар адамдар каржылап 
турган. Анда эсеп, эне тили, геогра-
фия  сабактары боюнча жергилик-
тїї адамдар кат сабатын жоюшкан. 

Кийин Оштон, Ташкенттен, Рос-
сиянын башка шаарларынан алгач-
кы окутуучулар келишип, чоў эм-
гектерди жумшашкан. Кийинче-
рээк жергиликтїїлєрдєн да сабат-
туулар чыга баштап, мында Жам-
шит менен Кулбак деген адамдар-
дын орду чоў болгон. Алар окууга 
жана окутууга кеткен чыгымдарды, 
башка каражаттарды элден чогул-
тушуп, уюштуруу иштерин жїргї-
зїшкєн. Ал эми парта жана окутуу 
їчїн зарыл болгон буюм-тайымдар 
Ош шаарынан тєєгє жїктєлїп алы-
нып келинген. 

1924-жылы жалпы элдин кїчї 
менен ашар ыкмасында мектептин 
жаўы имараты тургузулуп, жатак 
мектеби (интернат) катары 90 окуу-
чуга эсептелинген. Мектепке Таш-
кент шаарынан келген єзбек улу-
тундагы Рахматилла деген мугалим 
директор болуп дайындалган. Бул 
мектепте Алайдын алгачкы  пар-
тиялык кадрлары Бубаев Жолдош, 
Эрматов Шайназар, Мадакимов Ма-
матаали, Акжигитов, Султанов Ка-
дырмаматтар окушкан.  

1925-1926-окуу жылында мектеп-
ке орус тили предмети киргизилген 
жана биринчи бїтїрїїчїлєрї тєрт 
жылдык  мектепти бїтїрїп чыгыш-
кан. Бул учурда мектептин дирек-
тору болуп Арстанбеков Абдыкаар, 
кийинки окуу жылында Рыскулов 
деген адам иштеген.  

1930-жылдан баштап бул мек-
теп Алай-Гїлчє зонасы їчїн уюш-
турулган Орозбеков атындагы бал-
дар їйї деп аталса, 1932-1936-жыл-
дары “Коммунисттик жаштар мек-
теби” деген атты алып жїргєн. 
1932-1933-жылдары Сулайманов 
деген адам директорлук кызматта 
иштеген жана мектеп жети жылдык 
болуп тїзїлгєн. 1941-жылы жети 
жылдык мектептин биринчи бї-
тїрїїчїлєрї мектепти аякташкан. 
1933-жылдан 1947-жылдарга чейин 
Ормотоев, Жетигенов, Нурмамбе-
тов, Садыков, Хасанов сыяктуу 
педагогдор директорлук кызматта 
иштешкен. Жети жылдык мектеп 
1947-жылы орто мектепке айланып, 
улуу акын Токтогул Сатылгановдун 
ысымы ыйгарылган. Биринчи бїтї-
рїїчїлєр 1949-жылы орто мектеп-
ти аякташкан. Алардын арасында 

Їмєталиев Айтмамат, Исаева Кара-
мат, Самиев Орозали, Мусаев Ороз, 
Каражанов Тыныбек, Кайрыева 
Чыныгїл, Сарыбашева жана баш-
калар бар. 1948-1949-окуу жылында 
мектеп директору болуп Бакчиева 
Апиза дайындалып, ал 1952-жыл-
га чейин иштеген. Кийинки жыл-
дарда Сыдыкова, Исаев, Ємїралиев, 
1956-1957-окуу жылында Шаршеев, 
1957-1958-жылдарда Абдыраимов-
дор мектепти жетектешкен. 

1958-1959-окуу жылында ор-
то мектеп улуу педагог А.С.Мака-
ренконун ысымына которулган. 
1959-жылдан 1963-жылга чейин 
мектепти Кулбакова Мукарам же-
тектеген. 1963-жылдан 1968-жыл-
га чейин Касымалиев Эрали, 
1968-1969-окуу жылында Латы-
пова М.Г. директорлук кылышса, 
1969-жылдан тартып Тапык Отун-
чиев директорлук кызматка дайын-
далган. Ушул эле жылы 640 орун-
дуу, їч кабаттуу мектептин жаўы 
имараты пайдаланууга берилген.  

Арадан 38 жыл єткєндєн ки-
йин,  башкача айтканда, 1996-жы-
лы  мектепке Кыргыз Республика-
сынын Эмгек сиўирген мугалими 
Т.Отунчиевдин ысымы ыйгарылган. 
Кєзї тирїїсїндє эле “Алайдын Ма-
каренкосу” атыккан  Отунчуев Та-
пык агайдын Алайдын катаал та-
бигатында тоо жериндеги мектеп-
ти республикага, ал турсун Союзга 
атын дїўгїрєткєн ийгиликтерди 
жаратып, мыкты эмгектенди. Та-
пык агай баш аягы болуп бул мек-
тепте 27 жыл директорлук кызмат-
та иштеди. Анын укмуштай уюш-
туруучулук жєндємї, педагогика-
лык билиминен сырткары да эли-
не ак кызмат кылайын деген улуу 
ниети, кїнї-тїнї талбаган, уйку бе-
тин кєрбєгєн карандай эмгегинен 
сырткары, баланы жанындай сїй-
гєн бала пейилдиги тоо койнунда-
гы ак калпак элдин, мотурайган ка-
ра тору кыздардын-балдардын эс-
теринде тїбєлїк кала берди. Мын-
дан улуу эстелик болобу деги! Мы-
на ушундай педагогдун калыптан-
дырып кеткен иш стилин єздєш-
тїргєн шакирттери, бирге иштеш-
кен кесиптештери Отунчуев Тапык 
агайдын духунда ушу кїндє да ий-
гиликтїї эмгектенип келатышат.

1969-жылдан бїгїнкї кїнгє че-
йин мектепти жетектеген дирек-
торлор:
- 1969-1974-жылдары Тапык 

Отунчиев;
- 1974-1975-жылдары Карабаева 

Светлана;
- 1975-1982-жылдары Тапык 

Отунчиев;
- 1982-1987-жылдары Жээнбеков 

Амат;
- 1987-1996-жылдары Тапык 

Отунчиев;
- 1996-2000-жылдары Жээнбеков 

Досмамбет;
- 2000-жылдын апрель айынан 

июль айына чейин Калыбаев 
Назарбек;

- 2000-2008-жылдары Калдыбаев 
Тайахун;

- 2008-2012-жылдары Зикиров 
Максатбек;

- 2012-2019-жылдары Асанов Му-
хаммед.

Ал эми 2020-жылдан баштап учур-
да Раймкулова Гїлмира мектеп-
гимназияны жетектеп келе жатат. 

Бул жетекчилердин ар бири єз 
мезгилинде мектептин ийгилиги 

їчїн жан-алы калбай эмгектениш-
кен. Ушул мектепте мамлекеттик 
сыйлыктарга татыктуу болгон тє-
мєнкї мугалимдер эмгектенишкен:
1. Кулбакова Мукарам (1922-2003) 

1962-жылы Эмгек Кызыл Туу орде-
ни, 1970-жылы Лениндин 100 жыл-
дык юбилейлик медалы, Улуу Ата 
Мекендик согуштун 50 жылдыгы-
на карата юбилейлик медалы, Эм-
гек ардагери медалы, 2000-жылы 
“Мээрим” фондусунун Кутман эне 
сыйлыгы менен сыйланган.

2. Самиев Орозали (1931-1998) 
1978-жылы Эмгек Кызыл Туу ор-
дени, 1984-жылы Эмгек ардагери 
медалы менен сыйланган. 

3. Зубрикова Зинаида  Александров-
на Кыргыз Республикасынын Эмгек 
сиўирген мугалими, Эмгек Кызыл 
Туу орденинин ээси.

4. Жукова Лариса Павловна 42 жыл 
башталгыч класстын мугалими бо-
луп  їзїрлїї эмгектенген, Эмгек 
даўкы ордени менен сыйланган.

5. Эргешова Мендаим Хамедовна 
1996-жылы райондук “Жыл му-
галими” сынагынын жеўїїчїсї, 
2020-жылы Кыргыз Республика-
сынын Жогорку Кеўешинин Ардак 
грамотасы менен сыйланган.

6. Абдылдаев Кадырбек Камалович 
2017-жылы Кыргыз Республикасы-
нын Ардак грамотасы, 2018-жылы 
мамлекеттик тилди єнїктїрїїгє 
кошкон салымы їчїн Кыргыз Рес-
публикасынын Президентине ка-
раштуу Мамлекеттик тил жана тил 
саясаты боюнча улуттук комиссия-
нын “Кыргыз тили” тєш белгиси 
менен сыйланган. 

Мектепте акыркы жылдарда 
окуучуларга татыктуу билим бе-
рїїдє чыгармачылык дем менен 
иштеген мугалимдердин жаўы то-
бу єсїп чыкты. Алардын катарында 
биология мугалими Сатарова Дина-
ра, орус тили жана адабияты муга-
лимдери Олокова Гїлзар, Касымова 
Кимсан, Богокова Динара, баштал-
гыч класстын мугалимдери Эргешо-
ва Инабат, Молорова Элмира, кыр-
гыз тили жана адабияты мугалими 
Шананова Бермет, физика мугалим-
дери Токсонбаев Сыргак, Рысбаева 
Анара, математика мугалими Ку-
луева Жазгїл, англис тили мугали-
ми Абдырахманова Їмїткан сыяк-
туу алдыўкы мугалимдер бар.  

Мектеп-гимназиянын окуу-
материалдык базасы кїндєн-
кїнгє єсїїдє. Жалпы аянты 2 га, 
“А” блогу негизги окуу корпусунан, 
“Б”, “В” блоктору жыйындар жана  
спорт залдарынан, ийрим єтїї-
чї бєлмєлєрдєн турат. Мектептин 
сыртында эки спорттук жана ки-
чи футбол аянтчасы, теннис залы,                                                        
1 ботаникалык бак, кїнєскана жай-
гашкан. 

2021-2022-окуу жылында окуу-
чулардын жалпы саны 1443 окуу-
чуну тїзєт. Педагогикалык жамаат 
71 мугалимден турат, анын ичинен 
“Билим берїїнїн мыктысы” тєш 
белгилеринин ээлери – 26 мугалим. 

Жалпы 22 класс, анын ичинен: їч 
лаборатория, 5 административ-
дик бєлмє, 1 эмгек, 8 башталгыч 
класстардын, 12 предметтик, 5 бє-
лїп окутуу класстары бар. Ар би-
ри заманбап їлгїдєгї телевизорлор 
менен камсыз болуп, бардык класс-
тар таза суу, гигиеналык тазалоочу 
каражаттар менен камсыз болгон. 
Жети класска: англис тили, физи-
ка, информатика, химия, орус ти-
ли, кыргыз тили, бир башталгыч 
класстарга интерактивдїї доскалар 
коюлган. Ар бир усулдук бирикме-
ге бирден персоналдык компьютер 
толук жабдуулары менен берилген. 
Усулдук класска интернет тїйїнї 
киргизилип, бардык кабаттарга 
видео кєзємєл орнотулган. Видео 
кєзємєл аркылуу мектеп директо-
ру, анын чарбалык иштери боюнча 
орун басары онлайн режиминде ич-
ки тартипти  кєзємєлгє алып туру-
шат. Єрт коопсуздугу жана єзгєчє 
кырдаалдар учурунда жалынга жа-
на тїтїнгє тез сигнал берїїчї сиг-
налдык жабдуу орнотулган, учурда 
толук кандуу иштейт. 

Мындан сырткары, коопсуз 
мектеп долбоору боюнча окуучу-
лардын мектепке келип-кетїїсїн 

кєзємєлдєгєн bal.kg тиркемеси ата-
энелердин уюлдук телефонуна ту-
таштырылып, онлайн режиминде 
иштеп жатат. Ар бир мектеп єзїнїн 
бїтїрїїчїлєрї менен сыймыкта-
нат. Бул мектепти бїтїргєн Советтер 
Союзунун Баатыры Выглазов Гри-
горий Исаевич (1919-1942) башта-
ган сыймыктуу жоокерлер, кєптє-
гєн саясий, партиялык ишмерлер, 
чыгаан илимпоздор, депутаттар, 
спорттун мыкты чеберлери, эмгек 
алдыўкылары, маданияттын мык-
тылары, жалпы эле Кыргызстандын, 
ал тургай мурдагы Союздун аймагы-
на эмгектери менен аттын кашка-
сындай таанылган мектебибиздин 
бїтїрїїчїлєрї жєнїндє кийинки 
макалада айтууну кєздєп турабыз.

Бар бол, кылым жашаган асыл 
мектебим! Жїз жашыў кут болсун! 
Мен сенде эмгектенип, эрезеге жет-
кениме сыймыктанам! Элибиздин 
келечеги їчїн мыкты уул-кыздарды 
тарбиялай бер!

Кадырбек АБДЫЛДАЕВ, 
Алай районундагы Тапык 

Отунчиев атындагы гимназия 
мектебинин кыргыз тили жана 

адабияты мугалими 

Алай районундагы Тапык Отунчиев атындагы гимназия мектебине 
100 жыл болду. Ар бир мектеп єзїнїн бїтїрїїчїлєрї менен 
сыймыктанат. Бул мектепти бїтїргєн Советтер Союзунун 
Баатыры Выглазов Григорий Исаевич (1919-1942) баштаган 
сыймыктуу жоокерлер, кєптєгєн саясий, партиялык ишмерлер, 
чыгаан илимпоздор, депутаттар, спорттун мыкты чеберлери, 
эмгек алдыўкылары, маданияттын мыктылары, жалпы эле 
Кыргызстандын, ал тургай мурдагы Союздун аймагына эмгектери 
менен аттын кашкасындай таанылган бїтїрїїчїлєрї єтє эле кєп...  

Кадамжай райондук САКБ
1. 2022-жылдын 2-июль кїнї саат 10.00дє Даминов Сраждин 

Галыевичке таандык болгон кїрєєдє турган Кадамжай 
районунун Пїлгєн айылынын А.Жалилов кєчєсїнїн н/ж №8-02-

13-1003-0327-03 сандуу идентификациялык коду менен катталган 
- 1968,12 ч.м. болгон турак эмес жайы 2 873 582 сом 80 т. 

башталган баада:
2. Кадамжай районунун Пїлгєн айылынын А.Гагарин кєчєсїнїн 
н/ж жайгашкан №02-13-1003-0020-02 идентификациялык коду 
менен катталган - 887,96 ч.м. болгон турак эмес жайы 6 194 014 

сом 60 т. башталган баада:
3. Кадамжай районунун Жошук айылынын С.Даминов 

кєчєсїнїн №4 їйїндє жайгашкан №02-15-1004-0251 сандуу 
идентификациялык коду менен катталган жалпы аянты - 

118,0 ч.м. болгон, жашоо аянты - 95,5 ч.м., - 2900,0 жер аянтында 
жайгашкан турак жайы 1 072 437 сом 60 т. башталган баада ачык 

соода-сатык экинчи ирет жарыяланат.

Ñîîäà-ñàòûê Êàäàìæàé ðàéîíóíóí Ï¿ëãºí àéûëûíûí À.Æàëèëîâ 
êº÷ºñ¿í¿í í/æ, Êàäàìæàé ðàéîíóíóí Ï¿ëãºí àéûëûíûí À.Ãàãàðèí êº-
÷ºñ¿í¿í í/æ æàíà Êàäàìæàé ðàéîíóíóí Æîøóê àéûëûíûí Ñ.Äàìèíîâ 
êº÷ºí¿í¿í ¹4 äàðåêòåðèíäå ºòêºð¿ëºò.

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí «Ñîò àòêàðóó÷óëàðäûí ñòàòóñó æºí¿íäº-
ã¿ æàíà àòêàðóó ºíä¿ð¿ø¿» òóóðàëóó Ìûéçàìäûí 84-ñò. 4-á êàðàëãàí-
äàé àóêöèîíãî êàòûøóóíó êààëàãàí àäàìäàð òºìºíê¿ëºðãº ìèëäåòò¿¿:
1. Êàòûøóóãà àðûç áåð¿¿ãº æàíà àóêöèîíãî àëàðäûí êàòûøóóñóíà 

òîñêîîëäóêòàð æîãó æºí¿íäº òèë êàò áåð¿¿ãº.
2. Ì¿ëêò¿í áàøòàïêû íàðêûíûí 5 ïàéûçû ºë÷ºì¿íäº ñîò àòêàðóó÷ó-

ëàðäûí àéìàêòûê áºë¿ì¿í¿í äåïîçèòòèê ýñåáèíå øåðò ïóë òºëººãº.
Êàòûøóó÷óëàðãà áèëäèð¿¿ àóêöèîíãî êàòûøóó÷óëàðäûí àðûçûí êà-

áûë àëóó àóêöèîíãî áèð ê¿í êàëãàíäà á¿òºò. Àë ýìè àóêöèîíäî óòóï 
àëãàí àäàì òºëºãºí øåðò ïóë ñàòûï àëóó áààñûíûí ýñåáèíå ÷åãåðè-
ëåò æàíà òîîðóêòàðäûí êàëãàí êàòûøóó÷óëàðûíûí òºëºãºí øåðò ïóë-
äàðû òîîðóêòàð àÿêòàãàíäàí êèéèí ¿÷ æóìóø÷ó ê¿í è÷èíäå êàéòàðû-
ëûï áåðèëýýðè ò¿ø¿íä¿ð¿ëºò.

Ñóðàï-áèë¿¿ ¿÷¿í áàéëàíûø æóìóø÷ó òåëåôîí: (03655) 
5-04-63 æàíà ìîáèëäèê áàéëàíûø +996 (779) 10-55-00.

Êàäàìæàé ðàéîíäóê ÑÀÊÁíûí ñîò àòêàðóó÷óñó Îðîçáàåâ Èñêåí-
äåð Êàìèëîâè÷êå êàéðûëñà¢ûçäàð áîëîò. Äàðåãè: Êàäàìæàé øàà-
ðû, À.Æàëèëîâ êº÷ºñ¿.
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íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-896

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ãîñóäàðñòâåííîãî 

àêòà î ïðàâå ÷àñòíîé 
ñîáñòâåííîñòè íà 
çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
Ñ×¹201896 íà èìÿ 

Ñàïàðàëèåâîé Ãóëüæàí 
Ýñåíàëèåâíû ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Ï/Ï-90

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà íà ïðàâî 
ïîëüçîâàíèå çåìåëüíîé 

äîëåé 4-Æ-VIII Ñ¹203 
(îò 13.01.1999 ã.) íà èìÿ 

Àñàíáåêîâà Óñåíà ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-951

Èñàêîâ Æàíûáåê 
Àæûãóëîâè÷êå òèåøåë¿¿ 

æåð ¿ë¿ø¿íºí 
ïàéäàëàíóóãà óêóê 
áåð¿¿÷¿ ê¿áºë¿ã¿ 

ÆÒ-363 (05.09.1999-æ.á.), 
êîä 4-05-04-01 æîãîëãîíäóãóíà 

áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 
äåï òàáûëñûí. 

Í-952

Æåòè-ªã¿ç ðàéîíóíóí 
Àê-Êî÷êîð àéûëûíûí 
òóðãóíó Æóìàäûëîâ 

Æûðãàëáåê  Àëìàíáåòîâè÷êå 
òèåøåë¿¿ æåð ¿ë¿ø¿íºí  

ïàéäàëàíóóãà  óêóê  áåð¿¿÷¿ 
ê¿áºë¿ã¿ ñåðèÿñû 

 ÆÀ-267,  èäåí. êîäó 2-02-06-
0008-0088 æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí.
Ï/Ï-558

Æåêå èøêåð Êàëûêîâ 
Àäûëáåê Äþøåáåêîâè÷êå 
òèåøåë¿¿ Ò¿ï ðàéîíóíóí 

ðàéñòàò áºë¿ì¿, 
ìàìëåêåòòèê ñàëûê 

áàøêàðìàëûãû 
òàðàáûíàí (22.01.2001-æûëû 

áåðèëãåí) ñåðèÿñû
 ÈÃÐ -83957, ðåãèñòð. 

¹3725, êîä ÎÊÏÎ 23407253, 
ÈÍÍ 21211196700390 

ê¿áºë¿ã¿ æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí.
Ï/Ï-590

Áàòêåí øààðûíûí Íóðãàçûåâ êº÷ºñ¿í¿í  òóðãóíó 
Øåðìàòîâ Ìóõàìåäàëè Àáäóõàëèêîâè÷êå 24-èþëü 

2013-æûëû  ìàì. êàòòîî òàðàáûíàí áåðèëãåí  ¹8-01-
01-0001-0008  ìàìëåêåòòèê àêòûñû æîãîëãîíäóãóíà 

áàéëàíûøòóó æàðàêñûç äåï òàáûëñûí.
Ï/Ï-145

Ñàòûáàëäèåâ Íóðàëè 
Íèøàíáàåâè÷êå òèåøåë¿¿ 
ìàìëåêåòòèê àêòûëàðû 
× ¹1039745, × ¹1039746 

æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí. 
Í-955

×ûáûëäèåâ Òàãàéáåêêå 
òèåøåë¿¿ æåð ¿ë¿ø¿íºí 

ïàéäàëàíóóãà óêóê áåð¿¿÷¿ 
ê¿áºë¿ã¿ ÒÒ ¹002682 

æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí. 
Í-953

ОАО "ЧАКАН ГЭС"
18 мая 2022 года в 14.00 часов в здании ОАО «Национальная 
энергетическая холдинговая компания» по адресу: г.Бишкек, 

ул.Жибек Жолу, 326 состоялось внеочередное Общее собрание 
акционеров. Форма проведения - очная, кворум собрания 2747242 

голосов - 100%.

ÍÀ ÂÍÅÎ×ÅÐÅÄÍÎÌ ÎÁÙÅÌ ÑÎÁÐÀÍÈÈ 
ÏÐÈÍßÒÛ ÐÅØÅÍÈß:

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

2. Ñîãëàñîâàòü îðãàíèçàöèîííóþ ñòðóêòóðó è øòàòíîå ðàñïèñà-
íèå Îáùåñòâà.

3. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â áþäæåò Îáùåñòâà íà 2022 ãîä.
4. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå âûïëàòû âîçíàãðàæ-

äåíèÿ ðóêîâîäèòåëþ è çàìåñòèòåëÿì ðóêîâîäèòåëÿ ÎÀÎ «×à-
êàí ÃÝÑ» è ââåñòè â äåéñòâèå ñ 01.05.2022 ãîäà.

ЭЛЕКТРОНДУК МАМЛЕКЕТТИК САТЫП АЛУУЛАРДЫ 
ЄТКЄРЇЇНЇН ТАРТИБИН БЕКИТЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ФИНАНСЫ МИНИСТРЛИГИНИН
БУЙРУГУ

“Ìàìëåêåòòèê ñàòûï àëóóëàð æºí¿íäº” Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 2-áåðåíå-
ñèíèí 3-áºë¿ã¿í æàíà 8-áåðåíåñèíèí 2-áºë¿ã¿í¿í 1-ïóíêò÷àñûí èøêå àøûðóó ìàêñàòûíäà, 
2014-æûëäûí 15-ñåíòÿáðûíäàãû ¹530 “Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í àéðûì ÷åíåì 
æàðàòóó ûéãàðûì óêóêòàðûí ìàìëåêåòòèê îðãàíäàðãà æàíà æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêà-
ðóóíóí àòêàðóó÷ó îðãàíäàðûíà ºòêºð¿ï áåð¿¿ æºí¿íäº” òîêòîìóí æåòåê÷èëèêêå àëóó ìåíåí

ÁÓÉÐÓÊ ÊÛËÀÌ:

1. Ýëåêòðîíäóê ìàìëåêåòòèê ñàòûï àëóóëàðäû ºòêºð¿¿í¿í òàðòèáè òèðêåìåãå ûëàéûê 
áåêèòèëñèí.

2. Òºìºíê¿ëºð ê¿÷¿í æîãîòòó äåï òàáûëñûí:
1) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ôèíàíñû ìèíèñòðëèãèíèí 2015-æûëäûí 14-îêòÿáðûíäà-

ãû ¹175-Á “Ìàìëåêåòòèê ñàòûï àëóóëàð ÷ºéðºñ¿íäºã¿ ÷åíåìäèê óêóêòóê ÷åíåìäèê àêòû-
ëàðäû áåêèò¿¿ æºí¿íäº” áóéðóãó;

2) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ôèíàíñû ìèíèñòðëèãèíèí 2017-æûëäûí 22-àâãóñòóíäà-
ãû ¹112-Á “Áààíû òºìºíäºò¿¿ óñóëó àðêûëóó êîíêóðñòó æ¿ðã¿ç¿¿ òàðòèáèí áåêèò¿¿ æº-
í¿íäºã¿” áóéðóãó;

3) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ôèíàíñû ìèíèñòðëèãèíèí 2017-æûëäûí 11-îêòÿáðûíäàãû 
¹140-Á “Ìàìëåêåòòèê ñàòûï àëóóëàðäû ºòêºð¿¿í¿í æ¿ð¿ø¿íäº ñàòûï àëóó÷ó óþìäàð-
äûí àðàêåòèíå äàòòàíóóëàðäû êàðîî æàíà èøåíèìñèç àê íèåò ýìåñ áåð¿¿÷¿ëºðä¿í (ïîä-
ðÿä÷ûëàðäûí) ìààëûìàò áàçàñûíà êèðãèç¿¿ áîþí÷à êºç êàðàíäûñûç âåäîìñòâîëîð àðà-
ëûê êîìèññèÿíûí èøèíèí òàðòèáè æºí¿íäº æîáîñóí áåêèò¿¿ òóóðàëóó” áóéðóãó;

4) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ôèíàíñû ìèíèñòðëèãèíèí 2017-æûëäûí 11-îêòÿáðûíäàãû 
“Äàòòàíóóëàðäû æàíà íààðàçûëûêòàðäû êàðîî, îøîíäîé ýëå èøåíèìñèç æàíà àê íèåò ýìåñ 
áåð¿¿÷¿ëºðä¿í (ïîäðÿä÷ûëàðäûí) äàéûíäàð áàçàñûíà êèðãèç¿¿ áîþí÷à êºç êàðàíäûñûç âå-
äîìñòâîëîð àðàëûê êîìèññèÿíûí èøèíèí òàðòèáè æºí¿íäº Æîáîíó áåêèò¿¿ òóóðàëóó” ¹140-Á 
áóéðóãóíà ºçãºðò¿¿ëºðä¿ êèðãèç¿¿ æºí¿íäº 2018-æûëäûí 6-ôåâðàëûíäàãû ¹19-Á áóéðóãó;

5) Äàòòàíóóëàðäû æàíà íààðàçûëûêòàðäû êàðîî áîþí÷à êºç êàðàíäûñûç âåäîìñòâî-
ëîð àðàëûê êîìèññèÿñûí ò¿ç¿¿ æºí¿íäº 2018-æûëäûí 28-ìàéûíäàãû ¹2-ÄÏ áóéðóãó;

6) “Äàòòàíóóëàðäû æàíà íààðàçûëûêòàðäû êàðîî áîþí÷à êºç êàðàíäûñûç âåäîìñòâîëîð 
àðàëûê êîìèññèÿñûí ò¿ç¿¿ æºí¿íäº” Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ôèíàíñû ìèíèñòðëèãèíèí 
2018-æûëäûí 28-ìàéûíäàãû ¹2-ÄÏ áóéðóãóíà ºçãºðò¿¿ êèðãèç¿¿ æºí¿íäº” 2019-æûëäûí 
14-ÿíâàðû ¹3 áóéðóãó;

7) “Äàòòàíóóëàðäû æàíà íààðàçûëûêòàðäû êàðîî, îøîíäîé ýëå èøåíèìñèç æàíà àê íèåò 
ýìåñ áåð¿¿÷¿ëºðä¿í (ïîäðÿä÷ûëàðäûí) äàéûíäàð áàçàñûíà êèðãèç¿¿ áîþí÷à êºç êàðàí-
äûñûç âåäîìñòâîëîð àðàëûê êîìèññèÿíûí èøèíèí òàðòèáè æºí¿íäº æîáîñóí áåêèò¿¿ 
òóóðàëóó” Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ôèíàíñû ìèíèñòèðëèãèíèí 2017-æûëäûí 11-îêòÿá-
ðûíäàãû ¹140-Á áóéðóãóíà ºçãºðò¿¿ êèðãèç¿¿ æºí¿íäº 2020-æûëäûí 30-ìàðòû ¹42-Á;

8) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ôèíàíñû ìèíèñòðëèãèíèí 2019-æûëäûí 31-äåêàáðûíäà-
ãû ¹150-Á “Ìàìëåêåòòèê ñàòûï àëóóëàð ÷ºéðºñ¿íäºã¿ ÷åíåìäèê óêóêòóê ÷åíåìäèê àêòû-
ëàðäû áåêèò¿¿ æºí¿íäº” áóéðóãó;

9) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ôèíàíñû ìèíèñòðëèãèíèí 2020-æûëäûí 2-îêòÿáðûíäàãû 
¹99-Á “Ìàìëåêåòòèê ñàòûï àëóóëàð âåá-ïîðòàëûíûí òîâàðëàðäûí, æóìóøòàðäûí æà-
íà êûçìàò êºðñºò¿¿ëºðä¿í ýëåêòðîíäóê êàòàëîãóí àäìèíèñòðàöèÿëîî áîþí÷à íóñêàìà-
íû (êîëäîíìîñóí) áåêèò¿¿ òóóðàëóó” áóéðóãó;

10) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ôèíàíñû ìèíèñòðëèãèíèí 2021-æûëäûí 2-ôåâðàëûíäàãû 
¹1-ÄÏ “È÷êè áåð¿¿÷¿ëºðãº æàíà ïîäðÿä÷ûëàðãà æå¢èëäèêòåðäè êîëäîíóó áîþí÷à ìåòî-
äèêàëûê íóñêàìàíû áåêèò¿¿ æºí¿íäº” áóéðóãó.

3. Óêóêòóê êàìñûçäîî áàøêàðìàëûãû òºìºíê¿ èøòåðäè àòêàðñûí:
1) êàòòàëãàí ê¿íäºí òàðòûï ¿÷ æóìóø÷ó ê¿íä¿í è÷èíäå áóë áóéðóêòó ìàìëåêåòòèê æà-

íà ðàñìèé òèëäåðäå «Ýðêèí-Òîî» ãåçèòèíå, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáè-
íåòèíèí ðàñìèé ñàéòûíà æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ôèíàíñû ìèíèñòðëèãèíèí ðàñ-
ìèé ñàéòûíà æàðûÿëàíñûí;

2) ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï ¿÷ æóìóø÷ó ê¿íä¿í è÷èíäå óøóë áóéðóêòó Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Þñòèöèÿ ìèíèñòðëèãèíå Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ×åíåìäèê óêóê-
òóê àêòûëàðûíûí ìàìëåêåòòèê ðååñòðèíå êèðãèç¿¿ ¿÷¿í æºíºòñ¿í;

3) ê¿÷¿íº êèðãåí ê¿íäºí òàðòûï ¿÷ æóìóø÷ó ê¿íä¿í è÷èíäå áóéðóêòóí êº÷¿ðìºñ¿í Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíà æºíºò¿ëñ¿í.

4. Ìàìëåêåòòèê ñàòûï àëóóëàð äåïàðòàìåíòè óøóë áóéðóêêà ûëàéûê òîâàðëàðäû, æó-
ìóøòàðäû, êûçìàò êºðñºò¿¿ëºðä¿ æàíà êîíñóëüòàöèÿëûê êûçìàò êºðñºò¿¿ëºðä¿ ìàìëå-
êåòòèê ñàòûï àëóóëàð áîþí÷à ñàòûï àëóó÷ó óþìäàðäûí èøèí êîîðäèíàöèÿëîîíó æàíà 
æºíãº ñàëóóíó êàìñûç êûëñûí.

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

Ìèíèñòð À.Ê.ÁÀÊÅÒÀÅÂ

Áèøêåê øààðû, 2022-æûëäûí 17-ìàéû, ¹85-Á

Ìààëûìàò  ¿÷¿í: «Ýëåêòðîíäóê ìàìëåêåòòèê ñàòûï àëóóëàðäû 
ºòêºð¿¿í¿í òàðòèáè» òîëóãó ìåíåí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð 

Êàáèíåòèíèí (www.gov.kg), Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ôèíàíñû 
ìèíèñòðëèãèíèí (www. minfin.kg) æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Þñòèöèÿ 

ìèíèñòðëèãèíèí (cbd. minjust.gov.kg) ñàéòòàðûíäà æàéãàøòû.

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК

Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ÷àñòè 3 ñòàòüè 2 è ïîäïóíêòà 1 ÷àñòè 2 ñòàòüè 8 Çàêîíà Êûðãûçñ-
êîé Ðåñïóáëèêè «Î ãîñóäàðñòâåííûõ çàêóïêàõ», ðóêîâîäñòâóÿñü ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâè-
òåëüñòâà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè «Î äåëåãèðîâàíèè îòäåëüíûõ íîðìîòâîð÷åñêèõ ïîëíî-
ìî÷èé Ïðàâèòåëüñòâà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè ãîñóäàðñòâåííûì îðãàíàì è èñïîëíèòåëü-
íûì îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ» îò 15 ñåíòÿáðÿ 2014 ãîäà ¹530

ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

1. Óòâåðäèòü Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ ýëåêòðîííûõ ãîñóäàðñòâåííûõ çàêóïîê ñîãëàñíî ïðè-
ëîæåíèþ.

2. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó:
1) ïðèêàç Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè «Îá óòâåðæäåíèè íîð-

ìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ â ñôåðå ãîñóäàðñòâåííûõ çàêóïîê» îò 14 îêòÿáðÿ 2015 ãî-
äà ¹175-Ï;

2) ïðèêàç Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè «Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿä-
êà ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà ìåòîäîì íà ïîíèæåíèå öåíû» îò 22 àâãóñòà 2017 ãîäà ¹112-Ï;

3) ïðèêàç Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæå-
íèÿ î ïîðÿäêå ðàáîòû íåçàâèñèìîé ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè ïî ðàññìîòðåíèþ æà-
ëîá è ïðîòåñòîâ, à òàêæå ïî âêëþ÷åíèþ â áàçó äàííûõ íåíàäåæíûõ è íåäîáðîñîâåñòíûõ 
ïîñòàâùèêîâ (ïîäðÿä÷èêîâ)» îò 11 îêòÿáðÿ 2017 ãîäà ¹140-Ï;

4) ïðèêàç Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé 
â ïðèêàç Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè îò 11 îêòÿáðÿ 2017 ãîäà 
¹140-Ï «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ðàáîòû íåçàâèñèìîé ìåæâåäîìñò-
âåííîé êîìèññèè ïî ðàññìîòðåíèþ æàëîá è ïðîòåñòîâ, à òàêæå ïî âêëþ÷åíèþ â áàçó 
äàííûõ íåíàäåæíûõ è íåäîáðîñîâåñòíûõ ïîñòàâùèêîâ (ïîäðÿä÷èêîâ)» îò 6 ôåâðàëÿ 
2018 ãîäà ¹19-Ï;

5) ïðèêàç Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè «Îá îáðàçîâàíèè íåçàâèñè-
ìîé ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè ïî ðàññìîòðåíèþ æàëîá è ïðîòåñòîâ» îò 28 ìàÿ 2018 
ãîäà ¹2-ÄÏ;

6) ïðèêàç Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé 
â ïðèêàç Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè «Îá îáðàçîâàíèè íåçàâèñè-
ìîé ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè ïî ðàññìîòðåíèþ æàëîá è ïðîòåñòîâ, à òàêæå ïî âê-
ëþ÷åíèþ â áàçó äàííûõ íåíàäåæíûõ ïîñòàâùèêîâ (ïîäðÿä÷èêîâ)» îò 28 ìàÿ 2018 ãîäà                              
¹2-ÄÏ» îò 14 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà ¹3;

7) ïðèêàç Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè «Îá óòâåðæäåíèè íîðìàòèâ-
íûõ ïðàâîâûõ àêòîâ â ñôåðå ãîñóäàðñòâåííûõ çàêóïîê» îò 31 äåêàáðÿ 2019 ãîäà ¹150-Ï;

8) ïðèêàç Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé 
â ïðèêàç Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæå-
íèÿ î ïîðÿäêå ðàáîòû íåçàâèñèìîé ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè ïî ðàññìîòðåíèþ 
æàëîá è ïðîòåñòîâ, à òàêæå ïî âêëþ÷åíèþ â áàçó äàííûõ íåíàäåæíûõ è íåäîáðîñî-
âåñòíûõ ïîñòàâùèêîâ (ïîäðÿä÷èêîâ)» îò 11 îêòÿáðÿ 2017 ãîäà ¹140-Ï» îò 30 ìàðòà 
2020 ãîäà ¹42-Ï;

9) ïðèêàç Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè «Îá óòâåðæäåíèè Èíñòðóê-
öèè (Ðóêîâîäñòâà) ïî àäìèíèñòðèðîâàíèþ ýëåêòðîííîãî êàòàëîãà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã 
âåá-ïîðòàëà ãîñóäàðñòâåííûõ çàêóïîê» îò 2 îêòÿáðÿ 2020 ãîäà ¹99-Ï;

10) ïðèêàç Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè «Îá óòâåðæäåíèè Ìåòî-
äè÷åñêîé èíñòðóêöèè ïî ïðèìåíåíèþ ëüãîò âíóòðåííèì ïîñòàâùèêàì è ïîäðÿä÷èêàì» îò 
2 ôåâðàëÿ 2021 ãîäà ¹1-ÄÏ.

3. Óïðàâëåíèþ ïðàâîâîãî îáåñïå÷åíèÿ ïðîâåñòè ñëåäóþùèå ðàáîòû:
1) â òå÷åíèå òðåõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùèé ïðèêàç â 

ãàçåòå «Ýðêèí-Òîî» íà ãîñóäàðñòâåííîì è îôèöèàëüíîì ÿçûêàõ è íà îôèöèàëüíûõ ñàé-
òàõ Êàáèíåòà Ìèíèñòðîâ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè è Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êûðãûçñ-
êîé Ðåñïóáëèêè;

2) â òå÷åíèå òðåõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ íàïðàâèòü íàñ-
òîÿùèé ïðèêàç â Ìèíèñòåðñòâî þñòèöèè Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè äëÿ âêëþ÷åíèÿ â Ãîñó-
äàðñòâåííûé ðååñòð íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè;

3) â òå÷åíèå òðåõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ âñòóïëåíèÿ â ñèëó íàïðàâèòü êîïèþ ïðèêàçà â 
Àäìèíèñòðàöèþ Ïðåçèäåíòà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè.

4. Äåïàðòàìåíòó ãîñóäàðñòâåííûõ çàêóïîê ïðîâîäèòü êîîðäèíàöèþ è ðåãóëèðîâàíèÿ 
äåÿòåëüíîñòè çàêóïàþùèõ îðãàíèçàöèé ïî îñóùåñòâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûõ çàêóïîê òî-
âàðîâ, ðàáîò, óñëóã è êîíñóëüòàöèîííûõ óñëóã â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì ïðèêàçîì.

5. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ. 

Ìèíèñòð À.Ê.ÁÀÊÅÒÀÅÂ

ã.Áèøêåê, 17 ìàÿ 2022 ãîäà, ¹85-Ï

Â ïîðÿäêå èíôîðìàöèè ñîîáùàåì, ÷òî «Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ 
ýëåêòðîííûõ ãîñóäàðñòâåííûõ çàêóïîê» â ïîëíîì îáú¸ìå 

ðàçìåùåí íà ñàéòàõ Êàáèíåòà Ìèíèñòðîâ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè 
(www.gov.kg), Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè (www.minfin.kg) 

è Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè (cbd.minjust.gov.kg).

Ñ-193
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Подразделение службы судебных исполнителей 
Свердловского района г.Бишкек

ОБЪЯВЛЯЕТ ПЕРВИЧНЫЕ ОТКРЫТЫЕ ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ

 - жилой дом с офисными помещениями общей полезной площадью 
- 970,9 кв.м., расположенный на земельном участке мерою - 518,0 

кв.м., находящийся по адресу: г.Бишкек, ул. Осмонкула, д. 113, 
идентификационный код №1-03-05-0038-0232, принадлежащий 

Шаршеновой Чолпон Толомушовне на праве частной собственности 
на основании Договора купли-продажи от 29 апреля 2014 года 
зарегистрированного в Бишкекском городском управлении по 

землеустройству и регистрации прав на недвижимое имущество за 
№201464774, Государственного акта о праве частной собственности на 
земельный участок №Ч536457 от 29 апреля 2014 года, Акта приемки 
в эксплуатацию №050 от 5 апреля 2016 года. Определить начальную 

(стартовую) продажную стоимость заложенного имущества в размере 
581 116 долларов США, что составляет 40 590 952,6 сом (сорок 

миллионов пятьсот девяносто тысяч девятьсот пятьдесят два сома 
шесть тыйын) по курсу НБКР на день вынесения решения;

- оборудование: принтер 3 в 1 Canon, стол компьютерный, стол, стол, 
сейф, принтер Кэнон, жалюзи, ноутбук Асер, стол руководительский, 

стол приставной, кресло 2 шт., компьютер, компьютер, МБП, 
компьютер, стол письменный, стол простой, стол «Напалеон», нетбук 

2 шт., принадлежащее ОсОО «Меридиан Логистик». Определить 
начальную (стартовую) продажную стоимость заложенного имущества 

в размере 2 066 долларов США, что составляет 144 310,1 сомов 
(сто сорок четыре тысячи триста десять тысяч сомов десять тыйын) 

по курсу НБКР на день вынесения решения; Определить способ 
реализации заложенного имущества путем его продажи с публичных 

торгов в форме открытого аукциона. Определить организатором 
публичных торгов ПССИ соответсующего района.

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 24 èþíÿ 2022 ãîäà â 10.00 ÷àñîâ ïî ìåñòó íàõîæ-
äåíèÿ èìóùåñòâà.

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

Äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Ñâåðäëîâñêîãî ðàéîíà ã.Áèøêåê ÁÈÊ 440204 
ð/ñ÷åò 4402042100000489 Áàíê Öåíòðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà ÌÔ ÊÐ, 
êîä ïëàòåæà 14511900.

Îáðàùàòüñÿ  ñóäåáíîìó  èñïîëíèòåëþ ÏÑÑÈ 
Ñâåðäëîâñêîãî ðàéîíà ã.Áèøêåê Íèøàíîâó Íóðáåêó 

Àêæîëîâè÷ó ïî òåëåôîíó: (0703) 91-34-95. Í-932

ПССИ Октябрьского района г.Бишкек
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРОВЕДЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ ПОВТОРНЫХ ТОРГОВ

на заложенное имущество

- квартира расположенная по адресу: г.Бишкек, 
ул.Малдыбаева, 54 «Б», квартира 99, идентификационный 
код: 1-04-17-0015-0085-03-099, принадлежащий на праве 
собственности Осипову Сергею Юрьевичу, путем продажи с 
публичных торгов, установив стартовую цену в размере 
6 558 629 (шесть миллионов пятьсот пятьдесят восемь 
тысяч шестьсот двадцать девять) сом.

Äëÿ ó÷àñòèÿ íà òîðãàõ æåëàþùèì íåîáõîäèìî çà äåíü äî íà÷àëà 
òîðãîâ âíåñòè 5% ãàðàíòèéíûé âçíîñ íà äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Îê-
òÿáðüñêîãî ðàéîíà ã.Áèøêåê. Ïîêóïíàÿ öåíà äîëæíà áûòü âíåñåíà íå 
ïîçäíåå 7 (ñåìè) äíåâíîãî ñðîêà ïîñëå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ íà äåïî-
çèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Îêòÿáðüñêîãî ðàéîíà ã.Áèøêåê. Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 
24 èþíÿ 2022 ãîäà â 10.00 ÷àñîâ ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ èìóùåñòâà: 
ã.Áèøêåê, óë Ìàëäûáàåâà, 54 «Á», êâàðòèðà 99.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ñóäåáíûé èñïîëíèòåëü ÏÑÑÈ 
Îêòÿáðüñêîãî ðàéîíà ã.Áèøêåê – Ñàäûêîâ À.È.                                                         

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: (0505) 13-33-33.

Ðåêâèçèòû: Öåíòðàëüíîå êàçíà÷åéñòâî ïðè ÌÔ ÊÐ, ÁÈÊ: 440001, 
ð/ñ: 4402032100000408 (äåïîçèòíûé ñ÷åò) ÏÑÑÈ Îêòÿáðüñêîãî ðàéî-
íà ã.Áèøêåê, êîä ïëàòåæà: 14511900 â íàçíà÷åíèè óêàçàòü ó÷àñòíèêà 
òîðãîâ è íîìåð äåëà.

Í-931

ЖОГОЛДУ
УТЕРЯ

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ. àêòà 
¹920502 (îò 20.10.2020 ã.) íà 
èìÿ Êóáàíû÷áåêîâîé Ñþçàíû 

Êóáàíû÷áåêîâíû ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-937

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ. àêòà 
¹649281 è òåõ. ïàñïîðò 
èäåíòèôèêàöèîííûé êîä 
6-02-03-1001-0843 íà èìÿ 
Áàé÷îðîåâà Äæåíèøáåêà 

Äæóìàøàëèåâè÷à ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-939

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà íà ïðàâî 
ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîé 

äîëåé ¹560 íà èìÿ 
Ìóðòàçàëèåâà Ïàøà ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-940

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ãîñ. àêòà × ¹497598 

(îò 13.03.2014 ã.) íà èìÿ 
Òîêòîñóíîâîé Àèäû 

Áåêòåíàçàðîâíû ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-943

Ðàíåå îïóáëèêîâàííîå â 
ãàçåòå «Ýðêèí-Òîî» ¹32 (3358) 

â ñòð. 13 íà èìÿ Ðûñàëèåâà 
Íóðáåêà Æûðãàëáåêîâè÷à 

(Í-371) ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-942

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà íà ïðàâî 

ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîé äîëåé 
¹0151 (îò 19.06.1998 ã.) 

íà èìÿ Øâàëåâà Âÿ÷åñëàâà 
Ìèõàéëîâè÷à ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-925

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ëèöåíçèè 
¹6353ÀÐ, ¹6354ÌÐ â 

ïåðâè÷íîì âèäå (îðèãèíàë) 
ïðèíàäëåæàùåé ÎñÎÎ 

«Àëòûí Too»  ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-938

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ. àêòà 
¹40039474 (îò 20.01.2005 ã.) 
íà èìÿ Ýðìåãàëèåâà Ñàìàðà 

Òîêòîñóíîâè÷à ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-949

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î ïðàâå 

÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè íà 
çåìåëüíûé ó÷àñòîê Ñ ¹150869 

íà èìÿ Áîëîêáàåâîé Àéíå 
ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì.

Ï/Ï-010

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ. 
àêòà íà çåì. ó÷àñòîê 
ñåðèÿ × ¹133845 ÇÀÎ 

«Êî÷êîðñóóêóðóëóø» ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-907

Àøèìîâ Òîêòîðáàéãà òààíäûê 
Ñóçàê ðàéîíóíóí Êºê-Àðò 
àéûë ºêìºò¿íº êàðàøòóó  

Æåðãå-Òàë àéûëûíäàãû òóðàê 
æàéûíûí æåð ó÷àñòîãóíà 
áîëãîí æåêå ìåí÷èê óêóãó 

æºí¿íäº ìàìëåêåòòèê 
àêò (ñåðèÿñû × ¹505857, 
èäåíòèôèêàöèÿëûê êîäó

 3-05-05-1003-0379) 
æîãîëãîíäóãóíà 

áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 
äåï òàáûëñûí. Ä-17

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà íà ïðàâî 
ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîé 
äîëåé ñåðèÿ ¹×Ï 3381 

âûäàííîå Ïàíôèëîâñêèì 
ðàéîííûì óïðàâëåíèåì ïî 
çåìëåóñòðîéñòâó íà èìÿ 

Ìîìóêîâà Òààëàÿ ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-948

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà íà ïðàâî 
ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîé 
äîëåé ñåðèÿ ¹×Ï 3436 

âûäàííîå Ïàíôèëîâñêèì 
ðàéîííûì óïðàâëåíèåì 
ïî çåìëåóñòðîéñòâó íà 

èìÿ Ìîìóêîâîé Ìàéðàìáó
 ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì.
Í-948

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
òåõ. ïàñïîðòà 

èäåíòèôèêàöèîííûé êîä 
7-03-08-1001-1636 íà èìÿ 

Àáäóðàõèìîâà Èñìàòóëëî 
Ãîçèêîâè÷à ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-945

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î 
ãîñóäàðñòâåííîé 
ðåãèñòðàöèè ÈÏ 

Ðûñàëèåâ Àñòàðáåê 
êîä ÎÊÏÎ 30630843, 

ÈÍÍ 20706195000033 ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-928

Òîêòîãóë ðàéîíóíóí 
Òîêòîãóë øààðûíûí 

òóðãóíó Äóéøååâ Àáàçáåê 
Äóéøååâè÷òèí æåð 

ó÷àñòîãóíà áîëãîí æåêå 
ìåí÷èê óêóãó æºí¿íäº 
ìàìëåêåòòèê àêòûñû 

ñåðèÿ × ¹0032807 
(24.11.2004-æûëû áåðèëãåí) 

æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí. 
Ï/Ï-266

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà íà ïðàâî 

ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîé äîëåé 
¹491 (îò 02.03.1999 ã.),

 êîä 7-10-10-0011-0150 íà èìÿ 
Êàðàåâà Àäûëà ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-944

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î ïðàâå 

÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè íà 
çåìåëüíûé ó÷àñòîê (äîëè) 

¹073239 (îò 03.09.2003 ã.) íà 
èìÿ Ñóëàéìàíîâà Ýðíàçàðà 

Äæåêøåíîâè÷à ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-941

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ

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

ñîçûâàåò î÷åðåäíîå 5-å ñîáðàíèå êðåäèòîðîâ, 
êîòîðîå ñîñòîèòñÿ 14.00 ÷àñîâ 2 èþíÿ 2022 ãîäà, 

ïî àäðåñó: ã.Áèøêåê, óë.Ë.Òîëñòîãî, 100. 

ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß ÑÎÁÐÀÍÈß:

1. Îò÷åò ñïåöèàëüíîãî àäìèíèñòðàòîðà î ïðîäåëàííûõ ðàáîòàõ çà 
1 êâàðòàë è àïðåëü, ìàé ìåñÿöû 2022 ãîäà.

2. Î ïðîäëåíèè ñðîêà ïðîâåäåíèÿ ñïåöèàëüíîãî àäìèíèñòðèðîâà-
íèÿ.

3. Ðàçíîå.

Ïðåäñòàâèòåëÿì êðåäèòîðîâ íåîáõîäèìî èìåòü ïðè ñåáå ïðàâèëü-
íî îôîðìëåííóþ äîâåðåííîñòü ñ ïðàâîì ãîëîñîâàíèÿ íà ñîáðàíèè. 

Ñïðàâêè ïî òåë.: (0702) 80-80-11.

Подразделение службы судебных 
исполнителей Тонского района 

ОБЪЯВЛЯЕТ АУКЦИОН

на насосную станцию общей площадью - 397,65 кв.м. (насосная 
станция) и водозабор общей площадью - 573,8 кв.м. (водозабор) 
распложенные на земельном участке мерою - 16500,0 кв.м., по 

адресу: Иссык-Кульская область, Тонский район, а/о Кок-Мойнок, 
участок «Кызыл-Омпол насосная станция» (идентификационный 

код 2-04-04-0011-0052) принадлежащий на праве 
собственности на основании договора купли-продажи 

№7086 от 03.09.2019 года, государственный акт о праве частной 
собственности на земельный участок Ч№544726, принадлежащее 

Махсидову Абдиллу Тух-ташбековичу. 
Стартовая цена заложенного имущества определена на сумму 4 588 000 

(четыре миллиона пятьсот восемьдесять восемь тысяч) сомов.

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 20.06.2022 ãîäà 14.00 ÷àñîâ â ÏÑÑÈ Òîíñêîãî ðà-
éîíà ïî àäðåñó: ñ.Áîêîíáàåâî, óë.Ìàìáåòîâà ¹1 Òîíñêîãî ðàéîíà.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ íåîáõîäèìî âíåñòè äî íà÷àëî òîðãîâ íà ñóì-
ìó 5% îò ñòîèìîñòè èìóùåñòâà â äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Òîíñêîãî 
ðàéîíà ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì: Öåíòðàëüíîå Êàçíà÷åéñòâî ïðè 
Ìèíèñòåðñòâå ôèíàíñîâ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè äåïîçèòíûé ñ÷åò 
4404042100000187, ÁÈÊ 440001, êîä ïëàòåæà 14511900 Áàíê ïîëó÷à-
òåëü Òîíñêèé ÐÎÊ.

Ïîêóïíàÿ öåíà âíîñèòñÿ â òå÷åíèå ïÿòè äíåé ïîñëå òîðãîâ. Îðãà-
íèçàòîð òîðãîâ è/î ñòàðøåãî ñóäåáíîãî èñïîëíèòåëÿ ÏÑÑÈ Òîíñêî-
ãî ðàéîíà Êûçàåâ Á.Ê., ñïðàâêè ïî àäðåñó: ñ.Áîêîíáàåâî, óë.Á.Ìàì-
áåòîâà ¹43. 

Ñïðàâ. òåë.: (03947) 9-32-72, (0555) 107-421. Ñ/Î-195

Í-947

Открытое акционерное общество 
«РСК БАНК»

расположенное по адресу: г.Бишкек, ул.Московская, 80/1, 

уведомляет о проведении 18.05.2022 года внеочередного общего 
собрания акционеров и принятых нижеследующих решений:

Ðåøåíèåì Âíåî÷åðåäíîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ Áàíêà 
îò 18.05.2022 ãîäà ïî âîïðîñó ¹1, óòâåðæäåíà ñ÷åòíàÿ êîìèññèÿ â 
ñîñòàâå ÇÀÎ  «Òåëåñàò»  - Êîâàíîâà À.Â.

Ðåøåíèåì Âíåî÷åðåäíîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ Áàí-
êà îò 18.05.2022 ãîäà ïî âîïðîñó ¹2, óâåëè÷åí óñòàâíûé êàïèòàë 
ïîñðåäñòâîì äîïîëíèòåëüíîãî âûïóñêà àêöèé ÎÀÎ «ÐÑÊ Áàíê» íà 
ñóììó 700 000 000,00 ñîì, â êîëè÷åñòâå àêöèé – 1 400 000 ýêçåìï-
ëÿðà, âèä àêöèé - ïðîñòûå èìåííûå àêöèè, ôîðìà àêöèé -  áåçäî-
êóìåíòàðíàÿ  ñ íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòüþ - 500 ñîìîâ, êðóã ëèö, 
ñðåäè êîòîðûõ ïðåäïîëàãàåòñÿ ðàçìåñòèòü àêöèè – Àêöèîíåð ÎÀÎ 
«ÐÑÊ Áàíê» Êàáèíåò Ìèíèñòðîâ (Ïðàâèòåëüñòâî) Êûðãûçñêîé Ðåñ-
ïóáëèêè è  óòâåðæäåí Óñòàâíûé êàïèòàë ÎÀÎ «ÐÑÊ Áàíê» â ñóììå                             
6 079 183 500,00 ñîìîâ.

Ïî âîïðîñó ¹3, Âíåî÷åðåäíîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ 
Áàíêà îò 18.05.2022 ãîäà ïðèíÿòî ðåøåíèå óòâåðäèòü Óñòàâ ÎÀÎ 
«ÐÑÊ Áàíê» â íîâîé ðåäàêöèè è ïðîâåñòè ïåðåðåãèñòðàöèþ Áàíêà 
â îðãàíàõ þñòèöèè ÊÐ.

Судебный исполнитель ПССИ Аламудунского 
района Чуйской области Алмамбет уулу А.

ОБЪЯВЛЯЕТ ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ
на заложенное недвижимое имущество: 

в виде квартиры расположенное по адресу: с.Кара-Жыгач, 
ул.Пушкина №59 кв. 4, Аламудунского района 
идентификационный код 7-01-07-1001-0360-01-004, 
принадлежащая Штереверя Юлии Владимировне.

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 28 èþíÿ 2022 ãîäà â 10.00 ÷àñîâ â Ïîäðàçäåëå-
íèè ñëóæáû ñóäåáíûõ èñïîëíèòåëåé Àëàìóäóíñêîãî ðàéîíà, ïî àäðå-
ñó: ã.Áèøêåê, óë.Àõóíáàåâà ¹119 «À».

Íà÷àëüíóþ ñòàðòîâóþ ïðîäàæíóþ ñòîèìîñòü 
íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà îïðåäåëèòü â 1 606 000 

(îäèí ìèëëèîí øåñòüñîò øåñò òûñÿ÷) ñîì.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ íåîáõîäèìî âíåñòè 5% ãàðàíòèéíîãî âçíîñà, 
ðàñ÷åòíûé ñ÷åò Öåíòðàëüíàÿ êàçíà÷åéñòâà ÁÈÊ 440001, íà ëèöåâîé 
ñ÷åò Ïîäðàçäåëåíèÿ ñëóæáû ñóäåáíûõ èñïîëíèòåëåé Àëàìóäóíñêî-
ãî ðàéîíà 4403012100000388, êîä 14238900.

Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå çàêàí÷èâàåòñÿ çà îäèí äåíü äî 
íà÷àëî àóêöèîíà. Ó÷àñòíèê, âûèãðàâøèé ïóáëè÷íûå òîðãè äîëæåí â òå-
÷åíèå ñåìè äíåé âíåñòè íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Àëàìóäóíñêîãî ðàéî-
íà, ïîêóïíóþ öåíó çà âû÷åòîì ñóììû ãàðàíòèéíîãî âçíîñà.

Îáðàùàòüñÿ ïî òåë.: (0312) 56-58-67, (0559) 00-68-33, ã.Áèøêåê, 
óë.Àõóíáàåâà ¹119 «à», êàá. 9, ÏÑÑÈ Àëàìóäóíñêîãî ðàéîíà.

Í-954



ЖОГОЛДУ
УТЕРЯ

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î ïðàâå 

÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè 
íà çåìåëüíûé äîëè ¹0927 

íà èìÿ Øèâàçà Èñìàð 
Õàðáèåâè÷à ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-911

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î 
ãîñóäàðñòâåííîé 

ðåãèñòðàöèè ÈÏ Ñóáàíêóëîâ 
Àáäðàøèò Àáäðàèìîâè÷ 

êîä ÎÊÏÎ 27440566, 
ÈÍÍ 20502195900777 ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-909

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î ïðàâå 

÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè íà 
çåìåëüíîé äîëåé ¹0327 íà 

èìÿ Ìààòêàçèåâà Åðêèíáåêà 
Óðêóíîâè÷à ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-914

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
äèïëîìà ÃÂ ¹19289 íà 
èìÿ Ìàäæóíà Øàðèïà 

Ñóëåéìàíîâè÷à ñ÷èòàòü
 íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-919

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î ïðàâå 

ñîáñòâåííîñòè íà 
çåìåëüíóþ äîëþ ¹2606 

íà èìÿ Öåðð Âèòàëèÿ 
Àëåêñàíäðîâè÷à ñ÷èòàòü

 íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-922

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î ïðàâå 

÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè íà 
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ¹6702 

(îò 29.12.1998 ã.) íà èìÿ 
Êîøêóëàêîâà Øàéûðáåêà 
Êûäûðìàåâè÷à ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-920Â ñâÿçè ñ óòåðåé 

ñâèäåòåëüñòâà î 
ãîñóäàðñòâåííîé 

ðåãèñòðàöèè ÈÏ ßðóëèí 
Òàãèð Ñàëèìæàíîâè÷ 
êîä ÎÊÏÎ 27417426, 

ÈÍÍ 20802198600189 ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-926

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà íà ïðàâî 

ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîé äîëåé 
êîä 7-1-14, ñåðèÿ ×À ¹0700 
íà èìÿ Áåññîííîé Åâäîêèè 

Ôèëèïïîâíû ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-935

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ. 
àêòà î ïðàâå ÷àñòíîé 

ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé 
ó÷àñòîê ¹397671 íà èìÿ 

Ñåéòàëèåâà Ìèðëàíà 
Ñàãûíáåêîâè÷à ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-936

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà íà ïðàâî 
ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîé 

äîëåé êîä 7-1-14, ñåðèÿ ×À 
¹1682 íà èìÿ Áåññîííîãî 

Íèêîëàÿ ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-934

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ïå÷àòü 
ÇÀÎ «ÁèÝìÄæè Èíòåðíåøíë» 

ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíîé. 

Í-930

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ïå÷àòè 
ÎñÎÎ «Àäàë-Òóðèçì» ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì.
Í-927

Êàäàìæàé ðàéîíóíóí 
Îðîçáåêîâ àéûë ºêìºò¿í¿í 
Êóðìàíæàí Äàòêà àéûëûíäà 

æàéãàøêàí Êàì÷ûáåêîâà 
Íàñèáàõîí Ãàíûåâíàãà 

òèåøåë¿¿ 8-02-13-1004-0159 
èäåíòèôèêàöèÿëûê êîäó 

ìåíåí êàòòàëãàí æåð 
ó÷àñòîãóíà áåðèëãåí ñåð. 
× ¹470822 ìàìëåêåòòèê 
àêòûñû æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç  

äåï òàáûëñûí. 
Ï/Ï-163

Êàäàìæàé ðàéîíóíóí 
Áèðëèê àéûë ºêìºò¿í¿í 

Æàë àéûëûíäà æàéãàøêàí 
Ìàìàòàëèåâà Áåãèìàé 

Ñîóðáåêîâíàíûí 8-02-08-
1003-0784 èäåíòèôèêàöèÿëûê 

êîäó ìåíåí êàòòàëãàí æåð 
ó÷àñòîãóíà áåðèëãåí  ñåð. 
× ¹628148 ìàìëåêåòòèê 
àêòûñû æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí. 
Ï/Ï-064

Â ñâÿçè ñ óòåðåé òðóäîâîé 
êíèæêè êîëõîçíèêà ¹724 

íà èìÿ Ûñìàèëîâà Øàòåíà 
Áîëîòîâè÷à ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-917

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà íà ïðàâà 
ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîé 
äîëåé ×À ¹1190 íà èìÿ 

Àëûáàåâîé Ñåéíå ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-918

Подразделение службы судебных 
исполнителей Чуйского района

ОБЪЯВЛЯЕТ ПЕРВИЧНЫЕ ТОРГИ
на заложенное недвижимое имущество

- жилой дом полезной площадью - 772 кв.м., жилой 
площадью - 600 кв.м., расположенный по адресу: 
Чуйский район, с.Чуй, ул.Межевая, 41, принадлежащее 
Иманбаевой Толгонай Рыспековны. Со стартовой ценой в 
размере 2 865 000 (два миллиона восемьсот шестьдесят 
пять тысяча) сомов.

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ çàëîæåííîãî èìóùåñòâà 
23.06.2022 ãîäà â 11.00 ÷àñîâ.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ íåîáõîäèìî âíåñòè 5 (ïÿòü) % îò ñòàðòîâîé 
öåíû íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íà äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ ×óéñêîãî 
ðàéîíà 4403092100000256, Òîêìîêñêèé ôèëèàë «ÐÑÊ-Áàíê».

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: (03138) 3-45-83, ñîò.: (0703) 22-79-22 
(Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ñóäåáíûé èñïîëíèòåëü 

ÏÑÑÈ ×óéñêîãî ðàéîíà Æååíêóëîâ À.Ê.). Ñ-583

Подразделение службы судебных исполнителей 
Свердловского района г. Бишкек

ОБЪЯВЛЯЕТ ПЕРВИЧНЫЕ ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ НА ИМУЩЕСТВО

- квартиру, полезной площадью - 61,3 кв.м., 
жилой площадью - 40,4 кв.м., расположенного по 
адресу: г.Бишкек, ул.Боконбаева, дом 59, кв. 27, 
идентификационный код: 1-03-07-0040-0040-01-027, 
принадлежащего Алмамбетовой Гуле Идиновне (она 
же Алмамбетова Гульнара Идиновна), путем продажи с 
публичных торгов, в форме открытого аукциона.

Îïðåäåëèòü íà÷àëüíóþ (ñòàðòîâóþ) ïðîäàæíóþ öåíó êâàðòèðû, ðàñ-
ïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ã.Áèøêåê, óëèöà Áîêîíáàåâà, ä. 59, êâ. 27, 
â ðàçìåðå 2 782 125 ñîìîâ.

Íàçíà÷èòü îðãàíèçàòîðîì ïóáëè÷íûõ òîðãîâ ÏÑÑÈ Ñâåðäëîâñêî-
ãî ðàéîíà ã.Áèøêåê.

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 24.06.2022 ãîäà â 10.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã.Áèø-
êåê, óë.Áîêîíáàåâà, ä. 59, êâ. 27.

Ëèöàì, æåëàþùèì ïðèíÿòü ó÷àñòèå â òîðãàõ íåîáõîäèìî îïëà-
òèòü 5% íà äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Ñâåðäëîâñêîãî ðàéîíà ã. Áèøêåê                     
ð/ñ 4402042100000489, ÁÈÊ 440001, êîä ïëàòåæà 14511900 è îáðàòèòü-
ñÿ ñ çàÿâëåíèåì â ÏÑÑÈ Ñâåðäëîâñêîãî ðàéîíà ã.Áèøêåê.

Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó: (0999) 90-47-48. Í-921

Подразделение службы судебных 
исполнителей Чуйского района

ОБЪЯВЛЯЕТ ПЕРВИЧНЫЕ ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ НА НЕДВИЖИМОЕ 
ИМУЩЕСТВО:

земельный участок без строения находящийся по адресу: 
Чуйская область, с.Мээнеткеч, ул.Ниязбек (Проектируемая), 
дом 50, идентификационный код №7-10-11-1004-0066, 
принадлежащее Байзаковой Наргизе Сапарбаевне на 
основании договора купли-продажи от 06.06.2018 г. 
Стартовая продажная цена 626 600 (шестьсот двадцать 
шесть тысяч шестьсот) сом.

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 22 èþíÿ 2022 ãîäà â 11.00 ÷àñîâ ïî ìåñòó ðàñïî-
ëîæåíèÿ èìóùåñòâà. Æåëàþùèì ïðèíÿòü ó÷àñòèå â òîðãàõ çà 1 äåíü 
äî òîðãîâ íåîáõîäèìî âíåñòè ãàðàíòèéíûé âçíîñ - 5% îò íà÷àëüíîé 
ñòàðòîâîé ñòîèìîñòè íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ ×óéñêîãî ðàéîíà, ïîä-
ëåæèò ê ïåðå÷èñëåíèþ ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì: Öåíòðàëüíîå êàç-
íà÷åéñòâî, ïîëó÷àòåëü Ïîäðàçäåëåíèå ñëóæáû ñóäåáíûõ èñïîëíèòå-
ëåé ïî ×óéñêîìó ðàéîíó äåïîçèòíûé ñ÷åò 4403092100000256.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÏÑÑÈ ×óéñêîãî ðàéîíà ã.Òîêìîê, 
óë.Ëåíèíà ¹389, 3 ýòàæ, 322 êàáèíåò, òåë.: (0700) 19-07-92,                                             

Ñóäåáíûé èñïîëíèòåëü Êóáàíû÷áåê êûçû À. Í-924

ПОПРАВКА
Ранее опубликованное в 

газете «Эркин-Тоо» №39 
(3374) от 26.04.2022 г. 

страница 20 ОАО 
«Завод Сверл» в повестке 

дня 2 пункте допущена 
техническая ошибка. 

В место слова «Отчет 
ревизионной комиссии за 
2020 года» просим читать 

«Отчет ревизионной 
комиссии за 2021 год» 

далее по тексту. 
Í-923

СПЕЦИАЛЬНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ 
О ЗАКУПКАХ

- Наименование тендера: Реабилитация системы водос-
набжения в подпроекте Талаа-Булак Сузакского райо-
на Жалал-Абадской области;

- Номер контракта: №ARIS-IsDB-RWSSIP-CW-2022-1;
- Наименование финансирования: Кредит №/Грант №: ISFD 

# KGZ-1013;
- Наименование проекта: Проект улучшения сельского во-

доснабжения и санитарии (ПУСВС).

1. Ïðàâèòåëüñòâî Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè ïîëó÷èëî ôèíàíñèðî-
âàíèå îò Èñëàìñêîãî Áàíêà Ðàçâèòèÿ (ÈÁÐ) íà ïîêðûòèå ðàñ-
õîäîâ ïðîåêòà «Óëó÷øåíèÿ ñåëüñêîãî âîäîñíàáæåíèÿ è ñàíè-
òàðèè», è íàìåðåâàåòñÿ èñïîëüçîâàòü ÷àñòü ñðåäñòâ äëÿ îñó-
ùåñòâëåíèÿ ïëàòåæåé â ðàìêàõ êîíòðàêòà íà ðàáîòû:

 «Ðåàáèëèòàöèÿ ñèñòåìû âîäîñíàáæåíèÿ â ïîäïðîåêòå Òà-
ëàà-Áóëàê Ñóçàêñêîãî ðàéîíà Æàëàë-Àáàäñêîé îáëàñòè».

2. Àãåíòñòâî ðàçâèòèÿ è èíâåñòèðîâàíèÿ ñîîáùåñòâ Êûðãûçñêîé 
Ðåñïóáëèêè (ÀÐÈÑ) íàñòîÿùèì ïðèãëàøàåò ïðàâîìî÷íûõ ó÷àñò-
íèêîâ ïîäàòü çàïå÷àòàííûå êîíêóðñíûå ïðåäëîæåíèÿ íà ñëå-
äóþùèå ðàáîòû ¹ARIS-IsDB-RWSSIP-CW-2022-1 «Ðåàáèëè-
òàöèÿ ñèñòåìû âîäîñíàáæåíèÿ â ïîäïðîåêòå Òàëàà-Áóëàê Ñó-
çàêñêîãî ðàéîíà Æàëàë-Àáàäñêîé îáëàñòè». Ñðîê ñòðîèòåëüñò-
âà ñîñòàâëÿåò 12 ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ êîíòðàêòà.

3. Ó÷àñòíèêè òîðãîâ ìîãóò ïîäàâàòü êîíêóðñíûå ïðåäëîæåíèÿ, êàê 
ýòî îïðåäåëåíî â êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè. Ó÷àñòíèêàì òîð-
ãîâ, æåëàþùèì ïðåäëîæèòü ñêèäêè, áóäåò ðàçðåøåíî ñäåëàòü 
ýòî ïðè óñëîâèè, ÷òî ýòè ñêèäêè âêëþ÷åíû â Ïèñüìî êîíêóðñíî-
ãî ïðåäëîæåíèÿ.

4. Êëþ÷åâûå êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ äëÿ êîíêóðñà, ñëå-
äóþùèå:

Ôèíàíñîâûå âîçìîæíîñòè:
• Ìèíèìàëüíûé ñðåäíåãîäîâîé îáîðîò 63 800 000,00 ñîìîâ, â 

òå÷åíèå 2019, 2020 è 2021 ãîäîâ;
•  Ïîòðåáíîñòü â ôèíàíñîâûõ ðåñóðñàõ â ðàçìåðå 16 000 000,00 

ñîìîâ.

Îïûò ðàáîòû:
• Ó÷àñòèå ïî êðàéíåé ìåðå â îäíîì êîíòðàêòå, àíàëîãè÷íîì 

ïðåäëàãàåìûì ðàáîòàì, â ïåðèîä ñ 1 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà äî êðàé-
íåãî ñðîêà ïîäà÷è êîíêóðñíîãî ïðåäëîæåíèÿ, çàâåðøåííûì 
óäîâëåòâîðèòåëüíî èëè ñóùåñòâåííî, ãäå ìèíèìàëüíàÿ ñòîè-
ìîñòü êîíòðàêòà ñîñòàâëÿåò 44 700 000,00 ñîìîâ.

Âàëþòîé êîíêóðñíîãî ïðåäëîæåíèÿ ÿâëÿåòñÿ êûðãûçñêèé ñîì

5. Âûøå ïðèâåäåíî êðàòêîå èçëîæåíèå ÷àñòè òðåáîâàíèé ê èí-
ôîðìàöèè äëÿ ïîòåíöèàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ. Ó÷àñòíèêàì 
ïðåäëàãàåòñÿ îçíàêîìèòñÿ ñ êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèåé äëÿ 
ïîëó÷åíèÿ ïîëíîãî ñïåêòðà êðèòåðèåâ äî ïîäà÷è êîíêóðñíîãî 
ïðåäëîæåíèÿ. Åñëè èìåþòñÿ êàêèå-ëèáî ðàñõîæäåíèÿ ìåæäó 
íàñòîÿùèì Ñïåöèàëüíûì óâåäîìëåíèåì î çàêóïêàõ è êîíêóðñ-
íîé äîêóìåíòàöèåé, êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ èìååò ïðåèìó-
ùåñòâåííóþ ñèëó.

6. Êîíêóðñíûå òîðãè áóäóò ïðîâîäèòüñÿ ïîñðåäñòâîì íàöèîíàëü-
íûõ êîíêóðñíûõ òîðãîâ, êàê óêàçàíî â Ðóêîâîäñòâå ÈÁÐ ïî çà-
êóïêå òîâàðîâ è ðàáîò ïðè ôèíàíñèðîâàíèè Èñëàìñêèì Áàíêîì 
Ðàçâèòèÿ (àïðåëü 2019 ãîäà), è îòêðûòû äëÿ âñåõ ïðàâîìî÷íûõ 
ó÷àñòíèêîâ, êàê ýòî îïðåäåëåíî â Ðóêîâîäñòâå ïî çàêóïêàì. Êðî-
ìå òîãî, îçíàêîìüòåñü ñ ïóíêòàìè 1.18-21, â êîòîðûõ èçëîæåíà 
ïîëèòèêà ÈÁÐ îòíîñèòåëüíî êîíôëèêòà èíòåðåñîâ.

7. Çàèíòåðåñîâàííûå ó÷àñòíèêè ìîãóò ïîëó÷èòü ïîëíûé êîìïëåêò 
êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè íà ðóññêîì ÿçûêå ïîñëå îáÿçàòåëü-
íîé ðåãèñòðàöèè íà ñàéòå: www.aris.kg, â ðàçäåëå òåíäåðû.

8. Ïðåäòåíäåðíàÿ âñòðå÷à ñ ó÷àñòíèêàìè òîðãîâ ñîñòîèòñÿ â 10.00 
÷àñîâ ìåñòíîãî âðåìåíè 3 èþíÿ 2022 ãîäà ïî àäðåñó: Êûð-
ãûçñêàÿ Ðåñïóáëèêà, ã. Áèøêåê, óë. Áîêîíáàåâà, 102, êîíôå-
ðåíö-çàë öåíòðàëüíîãî îôèñà ÀÐÈÑ.

9. Âñå êîíêóðñíûå ïðåäëîæåíèÿ äîëæíû ñîïðîâîæäàòüñÿ äåêëà-
ðàöèåé êîíêóðñíîãî ïðåäëîæåíèÿ. Êîíêóðñíûå ïðåäëîæåíèÿ áó-
äóò âñêðûòû â ïðèñóòñòâèè ó÷àñòíèêîâ, ïîæåëàâøèõ ïðèñóòñò-
âîâàòü, 17 èþíÿ 2022 ãîäà, 11.00 (ìåñòíîå âðåìÿ) â Öåíòðàëü-
íîì îôèñå ÀÐÈÑ ïî àäðåñó: Êûðãûçñêàÿ Ðåñïóáëèêà, ã. Áèø-
êåê, óë. Áîêîíáàåâà, 102, êîíôåðåíö-çàë.

ПССИ Октябрьского района г.Бишкек
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРОВЕДЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ ТОРГОВ 

на заложенное квартиру принадлежащей должнику на праве 
собственности Искендеровой Асель Рысбековне:

1) Расположенный по адресу: г. Бишкек, улица Байтик 
Баатыра, дом 3, квартира 23, идентификационный 
код №1-04-08-0028-0045-01-023, начальная продажная 
стоимость в размере 2 783 972 (два миллиона семьсот 
восемьдесят три тысяча девятьсот семьдесят два) сомов.

Äëÿ ó÷àñòèÿ íà òîðãàõ æåëàþùèì íåîáõîäèìî çà äåíü äî íà÷àëà 
òîðãîâ âíåñòè 5% ãàðàíòèéíûé âçíîñ íà äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Îê-
òÿáðüñêîãî ðàéîíà ã.Áèøêåê. Ïîêóïíàÿ öåíà äîëæíà áûòü âíåñåíà íå 
ïîçäíåå 7 (ñåìè) äíåâíîãî ñðîêà ïîñëå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ íà äåïî-
çèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Îêòÿáðüñêîãî ðàéîíà ã. Áèøêåê. Òîðãè ñîñòîÿòñÿ               
5 èþëÿ 2022 ãîäà â 10.00 ÷àñîâ ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ êâàðòèðû: 
ã.Áèøêåê, óë. Áàéòèê Áààòûðà, ä. 3, êâ. 23.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ñóäåáíûé èñïîëíèòåëü ÏÑÑÈ 
Îêòÿáðüñêîãî ðàéîíà ã.Áèøêåê – Ìàíñóðáàåâ.Í.À. 

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: (0557) 33-93-39.

Ðåêâèçèòû: Öåíòðàëüíîå êàçíà÷åéñòâî ïðè ÌÔ ÊÐ, ÁÈÊ: 440001, 
ð/ñ: 4402032100000408 (äåïîçèòíûé ñ÷åò) ÏÑÑÈ Îêòÿáðüñêîãî ðàéî-
íà ã.Áèøêåê, êîä ïëàòåæà: 14511900, â íàçíà÷åíèè óêàçàòü ó÷àñòíèêà 
òîðãîâ è íîìåð äåëà.

Í-933
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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 милдетин аткаруучу
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, укук жана экономика 
бєлїмї – 66-22-27

Маданият, адабият жана 
спорт бєлїмї  – 62-38-71

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 ¹441. Íóñêàñû 5936

Áàñóóãà 19.05.2022-æ. ñààò 20.00äº áåðèëäè
Ñàòûê êåëèøèì áààäà

 ´ Юстиция министрлигинен 
берилген катталуу кїбєлїгї №592

Жумасына эки ирет:
шейшемби, жума 

кїндєрї чыгат.
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
УЛУТТУК БАНКЫ

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы номиналын 
аныктоосуз банкнот эсептегичтерди сатып алуу боюнча 

АЧЫК РЕСПУБЛИКАЛЫК СЫНАК ЄТКЄРЄТ.

Сынак боюнча документтер 2022-жылдын 14-июнун-
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 2-ию-
нунда саат 15.00дє видеоконференция байланышы режи-
минде єткєрїлєт. Конференцияга катышуу маселеси боюн-
ча техникалык координаторго кайрылуу зарыл.

Сынак боюнча сунуштар 2022-жылдын 17-июнунда 
саат 14.00гє чейин Бишкек шаары, Чїй проспекти, 168 
дареги боюнча кабыл алынат.

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

Сынак боюнча сунуштар катышуучулардын єкїлдєрїнїн 
катышуусунда 2022-жылдын 17-июнунда саат 14.00дє 
Бишкек шаары, Т.Їмєталиев атындагы кєчє, 101 даре-
ги 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.

Департамент геологии и недропользования при Министерстве природных 
ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики 
ОБЪЯВЛЯЕТ АУКЦИОН НА ПЛОЩАДЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ПАНФИЛОВСКОМ, МОСКОВСКОМ И ИССЫК-АТИНСКОМ РАЙОНАХ ЧУЙСКОЙ ОБЛАСТИ

¹ 
Ëîòà Íàèìåíîâàíèå îáúåêòà Âèä ïîëåçíîãî 

èñêîïàåìîãî Âèä íåäðîïîëüçîâàíèÿ Ìåñòîíàõîæäåíèå 
îáúåêòà Êðàòêàÿ ãåîëîãè÷åñêàÿ õàðàêòåðèñòèêà Ñòàðòîâàÿ öåíà 

îáúåêòà

1 Ïëîùàäü Êàøêà-Ñóó Áóòîâîé êàìåíü ãåîëîãîðàçâåäêà ×óéñêàÿ îáëàñòü, 
Ìîñêîâñêèé ðàéîí

Äåòàëüíî ãåîëîãîðàçâåäî÷íîå ðàáîòû íå 
ïðîâîäèëèñü, òðåáóþòñÿ äîïîëíèòåëüíûå 

ðàáîòû.     

968 äîëëàðîâ ÑØÀ

2 Ïëîùàäü Çàïàäíûé 
Êàðàêîë

Áóòîâîé êàìåíü 
(ñòåíîâîé êàìåíü)

ãåîëîãîðàçâåäêà ×óéñêàÿ îáëàñòü, 
Ïàíôèëîâñêèé ðàéîí

666 äîëëàðîâ ÑØÀ

3 Ó÷àñòîê Ïåñî 
ìåñòîðîæäåíèå 

Èâàíîâñêîå

Ñòðîèòåëüíûé 
ïåñîê

ãåîëîãîðàçâåäêà ×óéñêàÿ îáëàñòü, 
Èññûê-Àòèíñêèé ðàéîí

Äåòàëüíî ãåîëîãîðàçâåäî÷íîå ðàáîòû íå 
ïðîâîäèëèñü, òðåáóþòñÿ äîïîëíèòåëüíûå 

ðàáîòû.     

211 äîëëàðîâ ÑØÀ

Àóêöèîí ïî ó÷àñòêó Çàïàäíûé Êàðàêîë ñîñòîèòñÿ 6 èþëÿ 2022 ãîäà â ãîðîäå Êàèíäà â çäàíèè ðàéîííîé ãîñóäàðñòâåííîé àäìèíèñòðàöèè Ïàíôèëîâñêîãî ðàéîíà ×óéñ-
êîé îáëàñòè Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè. Ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà ñ 10.30 äî 10.50 ÷àñîâ.

Àóêöèîí ïî ó÷àñòêó Êàøêà-Ñóó ñîñòîèòñÿ 7 èþëÿ 2022 ãîäà â ñåëå Áåëîâîäñêèé â çäàíèè ðàéîííîé ãîñóäàðñòâåííîé àäìèíèñòðàöèè Ìîñêîâñêîãî ðàéîíà ×óéñêîé îáëàñòè Êûð-
ãûçñêîé Ðåñïóáëèêè. Ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà ñ 10.30 äî 10.50 ÷àñîâ.

Àóêöèîí ïî ó÷àñòêó Ïåñî ñîñòîèòñÿ 8 èþëÿ 2022 ãîäà â ãîðîäå Êàíò â çäàíèè ðàéîííîé ãîñóäàðñòâåííîé àäìèíèñòðàöèè Èññûê-Àòèíñêîãî ðàéîíà ×óéñêîé îáëàñòè Êûðãûçñêîé 
Ðåñïóáëèêè. Ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà ñ 10.30 äî 10.50 ÷àñîâ.

Âñåì æåëàþùèì ïðèíÿòü ó÷àñòèå â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü äîêóìåíòû äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íå ïîçäíåå 18.00 ÷àñîâ 30 èþíÿ 2022 ãîäà â Äåïàðòàìåíò ãåîëîãèè è 
íåäðîïîëüçîâàíèå ïî àäðåñó: ã. Áèøêåê, ïðîñïåêò Ýðêèíäèê, 2, êàáèíåò ¹206. Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ îáî âñåõ íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòàõ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ñîäåðæèòñÿ 
â «Óñëîâèÿõ àóêöèîíà ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ïðàâà ïîëüçîâàíèÿ îáúåêòîì íåäð».

Ñ óñëîâèÿìè àóêöèîíà, òðåáîâàíèÿìè ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå, à òàêæå èíîé èíôîðìàöèåé, êàñàþùåéñÿ àóêöèîíà ìîæíî îáðàòèòñÿ ïî òåëåôîíó: 90-40-40 (+1022) èëè èíòåðíåò 
ñàéòå: www.geology.kg, à òàêæå â Óïðàâëåíèè ãåîëîãèè Äåïàðòàìåíòà, êàá. ¹210, åæåäíåâíî ñ 9.00 äî 18.00 ÷àñîâ.

«НУР ТЕЛЕКОМ» ЖЧКсы 
2022-жылдын 30-майынан тартып 
“Нур Телеком” тармагынын бардык 

абоненттери їчїн Интернет-роуминг 
кызматына абоненттик тарифтердин 

тємєндєшї тууралуу маалымдайт. 

Ðîóìèíãäè áåð¿¿ æàíà êîëäîíóó øàðòòàðû òóó-
ðàëóó êå¢èðè ìààëûìàòòû êîìïàíèÿíûí  www.o.kg 
ðàñìèé ñàéòûíàí  æå Î!íóí ñàòóó æàíà òåéëºº êå¢-
ñåëåðèíåí áèëå àëàñûç. 

ÊÐÌÒæÁÌÊ  êàðàøòóó ÌÁÀíûí:
 ¹16-0062 ÊÐ, ¹16-0063 ÊÐ ëèöåíçèÿëàðû 

ООО «НУР ТЕЛЕКОМ» 
уведомляет о снижении абонентских 

тарифов на услугу интернет-роуминг 
для всех абонентов сети «НУР Телеком» 

с 30 мая 2022 года.

Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ îá óñëîâèÿõ ïðå-
äîñòàâëåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ óñëóãîé ðîóìèíãà Âû 
ìîæåòå óçíàòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå êîìïàíèè 
www.o.kg  èëè â îôèñàõ ïðîäàæ è îáñëóæèâàíèÿ Î!

Ëèöåíçèè ÃÀÑ ïðè ÃÊÈÒèÑ ÊÐ: 
ÎÎÎ «ÍÓÐ Òåëåêîì»: 

¹16-0062-ÊÐ, ¹16-0063-ÊÐ

ОАО «УСТА»
юридический адрес: 

г.Бишкек, ул.Фучика №9 

СООБЩАЕТ О 
СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ: 
÷ëåí ÑÄ Òàèðîâ Ýñåíæîë 

Àáäèñàëàìîâè÷, áûëî 
27132 øòóê (10,65%) 
àêöèè è 16.05.2022 ã. 

ïðèîáðåë ïðîñòûå àêöèè 
â êîëè÷åñòâå 90 øòóê 

(0,0353%). Ïðèáàâèë ñâîþ 
äîëþ âëàäåíèÿ 27222 øòóê 

(10,6878%) àêöèè. Íîìåð 
ýìèññèé: KG 0103070619. 

Îáùåå êîëè÷åñòâî: 
254702. Ñòîèìîñòü 
ïðè âûïóñêå: 92 ñîì.

Специальный администратор АВП «Тытты-Булак» 
объявляет третий раз аукцион по продаже активов с 

понижением стартовой цены на 50%.
Лот №1 Экскаватор XN 977-2L, 2013 г. выпуска в не рабочем 

состоянии (двигатель и ККП требуют кап. ремонта, ковш 
отсутствует, шины не пригодны). 

Стартовая цена - 280 000 (двести восемьдесят тысяч) сом.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: ã.Îø, óë.Ëåíèíà, 221, çäàíèå îáë.
àäìèíèñòðàöèè, 4 ýòàæ, êàá. 73, 20.06.2022 ã. â 10.00 ÷. Çàÿâêè 
ïðèíèìàþòñÿ äî 16.00 ÷àñîâ 18.06.2022 ã.

Ñïðàâêè ïî òåë.: (0778) 79-28-79.

ЖОГОЛДУ
УТЕРЯ

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ãîñóäàðñòâåííûé àêò î ïðàâå 

÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè íà 
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñåðèÿ 

× ¹401106 (îò 22.08.2012 ã.) 
íà èìÿ Ëþøñàí Ôàðèäû 

Óìàðîâíû ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-913

ªçãºí ðàéîíóíóí 
Êóðøàá àéûëûíûí òóðãóíó 

Áàøèðîâ Àáäèñàòàð 
Àáäûáàêèåâè÷êå òààíäûê 

¿éä¿ ñàòóó æàíà ñàòûï 
àëóó êåëèøèìè
(06.04.2006-æ.á.) 
æîãîëãîíäóãóíà 

áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 
äåï òàáûëñûí.

Ï/Ï-836

Òîêòîãóë ðàéîíóíóí 
Òîêòîãóë øààðûíûí 

òóðãóíó ×îòîåâà Ñîíêóëü 
Êîåíîâíàíûí æåð ó÷àñòîãóíà 

áîëãîí æåêå ìåí÷èê óêóãó 
æºí¿íäº ìàìëåêåòòèê 

àêòûñû ñåðèÿ × ¹364598 
(31.01.2012-æûëû áåðèëãåí) 

æîãîëãîíäóãóíà áàéëàíûøòóó 
æàðàêñûç äåï òàáûëñûí. 

Ï/Ï-635

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñóäàðñòâåííûé àêò î ïðàâå ÷àñòíîé 
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñåðèÿ × ¹127584 íà èìÿ 

Òîëîêóëîâà Ìèðæàíà Àìàíæîëîâè÷à ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-908

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ. 
àêòà ¹416723 íà èìÿ 
×àòêàëáàåâà Àòàÿ 

Áàêòûáåêîâè÷à ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-915

Í-916

Ñ-613

Ñ-755

Ñ-764

Í-910



ПАНДЕМИЯ ЖАНА 
БИЗ ЖОГОТКОН 
ЇЧ ЖЫЛ

Дээрлик їч жылга созулган 
оўдоп-тїзєє иштеринен кийин-
ки театрдын ачылышы чыгарма-
чыл адам катары да, жетекчи ка-
тары да мени єзгєчє толкундант-
ты. Убакыт токтоп калгандай бо-
луп,  оўдоп-тїзєє иштерине жа-
былган їч жыл бизге їч кылым-
дай эле сезилди. Ага ар кандай 
шарттар себеп болду. 2019-жылы 
50 жыл турган имаратка мамле-
кет тарабынан 84 миллиондон 
ашык акча каражаты бєлїнгєн. 
Ишти ордунан жылдырып, ка-
газ тартибин келтиргиче жыл 
аяктап, 20 миллион сомдун те-
герегинде керектїї сатып алуу-
ларды жїргїзгєнгє жетиштик. 
Жыл жаўырып, эсептеги бєлїн-
гєн акча каражатыбызды жан-
дандырганча дїйнєлїк панде-
мия алдыга койгон пландары-
быздын баарын быт-чытын чы-
гарды. Анткен менен ємїрдїн 
єзгєчєлїгїн, чагылгандай бат 
эле єтїп кетээрин, айттырбай 
келген ажалдын алдында бар-
дыгыбыз алсыз экендигибиз-
ди селт эттире сездирген пан-
демия бизге чоў сабак болду. 
Жашоонун таттуулугун баалап, 
їркєрдєй улутубуздун улуулу-
гун сыйлап калдык. Тууган, ко-
шуна, абалыўды сураган ар бир 
адам баалуу экендигин, аларды 
жоготуп алуудан коркуп, жа-
шоонун ар бир мїнєтїн баалап 
ємїр кечирїї ырахат экендигин 
тїшїндїк.

ТЕАТР СУЛУУЛУКТУ 
ТАЛАП КЫЛАТ

Театрда коюлуучу чыгармага 
босогодон кирип келаткандагы 
эшиктин туткасынан баштап ак-
тёр, режиссёр, сїрєтчї, жарык 
берїїчї, костюмер ж.б. барды-
гынын тиешеси бар. Бардыгы 
теў маанилїї. Токсон беш жыл-
дык тарыхы бар, улуттук теат-
рыбызды Президентибиз С.Жа-
паровдун, министрибиз А.Жа-
манкуловдун, мамлекеттик 
катчы С.Касмамбетовдун жана 
калдайган элимдин  колдооло-
ру менен жакшынакай кылып 
оўдоп-тїзєп, кайрадан ачып 
алдык. Театрды жараткандын 
бардыгына башымды ийип таа-
зим кылам. Залкарларыбыз кєч 
баштап, чыйыр салып кеткен 

асыл жолубуз чыдамкайлык-
ты, кїч-кубатты жана толук 
берилгендикти талап кылган 
иш. Мыкты спектаклдер жара-
лып, калкыбыз кубансын. Театр 
сулуулукту жакшы кєрєт. Фо-
йебизге Таттыбїбї Турсунбае-
ванын бюсту орнотулду. Асыл 
кесиптештериме чыгармачыл 
эргїї босогодон баштап єзгє-
чє маанай тартуулайт. Театр-
га агылган элдин аягы бїгїн-
кї кїнгє чейин суюла элек. Мен 
болсо їч жыл аралыгында ку-
руучу да болуп кеттим. Ар бир 
жумуштун єзїнїн тїйшїгї бо-
лот эмеспи. Керектїї курулуш 

материалдарын барып эле ба-
зардан сатып ала албайт экен-
биз. Арзанын, жакшысын тан-
дап ар кайсы єлкєлєрдєн буй-
рутма берїїгє туура келди. 
Мисалы, жылытуу системала-
рын, кєшєгєнї Тїркиядан, жа-
рык берїїчї аппараттарды Кы-
тайдан, айнектер менен отургуч-
тарды Россиядан алдырдык. Мы-
на ошондо мен дагы тендер де-
ген баш ооруну жон терим менен 
сезип, кєп сабак алдым. Прези-
дент С.Жапаровдун тендер ма-
селесин жєнєкєйлєштїрєбїз де-
генин єзгєчє кубануу менен ка-
был алдым. Анткени, ал убакыт-
ты создуктуруу менен эле убара-
керчилик экен. 

“ТЄЛГЄНЇ” 
ТЄЛГЄ КЫЛДЫК

Кыргыз элинин руха-
ний байлыктарынын туу 
чокусу – улуу “Манас” 
эпосу. “Манастын уулу 
Семетей” дал ушул їчил-
тиктин эў кєлємдїї бє-
лїгї. Кыргыз эл акыны 
Ж.Садыков аны театрга 
алып келїї менен бир-
ге эпоско жаўы дем бер-
ген. Режиссёр Н.Меўди-
баиров сахналаштырган 
“Тєлгє” спектаклинде 
Айкєл Манастын ру-
ху анын урпактарын-
да жашай турганды-
гы, ошол рухтан кубат 
алган урпактарынын 
кимиси гана болбосун 
Ата журт їчїн бел чеч-
пей ак кызмат кылууга 
даяр экендиги чагыл-
дырылат. Ошол себеп-
тен атасын билбей, 
бешикте кеткен Се-

метейди кыргыз эли дегдеп кї-
тїп, анын ар бир кадамын атасы-
нын ордун баскан уул болсун деп 
тєлгє кылат. Спектакль каралуу 
кеткен Каныкейдин аялдык ички 
трагедиясы, таянган тоосу кула-
гандан кийин бузукулуктун, кє-
рє албастыктын курмандыгына 
айланган муў-зары оор тагдыр-
га туш болгонуна карабай уулу-
нун келечеги кыргыз элинин ке-
лечеги экендигин алдын ала сез-
ген. Ал їчїн жанын бергенден да 
кайра тартпастыгы, єзгєчє бї-
гїнкї кїндїн жаш муундарына 
єрнєк боло турган кайын энеси 
Чыйырды менен болгон кайын-
эне келиндин ортосундагы ас-
тейдил сый мамилеси баяндалат.

Манасчы Самат Кєчєрбаевдин 

“Тєлгє” спектаклине катышка-
ны режиссердун чоў табылгасы. 
Спектаклдин єзєгїн, кєтєргєн 
жїгїн, духун бириктирип, ай-
тылбай турганды айтып, їзїл-
гєндї улап турду. Самат бул 
спектаклде жєн эле отура калып 
“Манасты” айтып чыгып кеткен 
манасчы катары кєрїнбєй, спек-
таклдин ансамблинен бєлїнбєй 
бїтїндїктї тїзїп тургандыгы, 
анда актёрдук да, манасчылык 
чеберчилик да мыкты экенди-
гинде. Манасчынын оозунан 
чыккан касиеттїї сєз от болуп 
жанып, жамгыр болуп тєгїлїп 
спектаклдин кєркїн ачып турду. 
Министрлик тарабынан бєлїн-
гєн каражатка тиктирген форма-
ларыбыз да єзгєчє чыгармачы-
лык эргїї тартуулады.

ЖАМААТ – ЧОЎ 
ЇЙ-БЇЛЄДЄЙ

Жалпы 196 кызматкер эмгек-
тенген жамааттын 80ге жакыны 
чыгармачыл адамдар, калганда-
ры тейлєє кызматкерлери. Ме-
нин чоў їй-бїлємдєй. Кабак-
каштарын карап, ар бирине ти-
лин таап мамиле кылуу тїздєн-
тїз милдетим деп билем. Пре-
зидентибиздин 1-апрелден тар-
тып маданият кызматкерлери-
нин эмгек акысын кєтєрїї боюн-
ча жарлыгы бїтїндєй чыгарма-
чыл адамдардын канатына ка-
нат байлап, демине дем кошту. 
Мурда 9-10 миўдин тегерегин-
де айлык алгандар 30-32 миў 
сомдун тегерегинде ала баш-
ташты. Театрдын тузу оор деп 
бекеринен айтылбайт. Болоор 
болбос айлык їчїн кїндєп-
тїндєп, кабагым-кашым дебе-
ген єнєр адамдары эми театр-
да жашап иштегенден да кайта 

ТЕАТР – ЖАНДУУ ИСКУССТВО

Токтоболот Абдумомунов атындагы 
Кыргыз улуттук академиялык драма 
театрынын директору, 
Кыргыз Республикасынын Эл артисти 
Асылбек ЄЗЇБЕКОВ:

тартышпайт. Мамлекет тарабы-
нан кєўїл бурулуп, эмгеги баа-
ланса аны эселеп кайтарганга 
шашышат. Анткени, єнєр адам-
дарында єзгєчє жїрєк, туюм-
сезим калыптанган.

РУХАНИЙ 
МАДАНИЯТКА 
СУУСАГАН МУУН 
ЄСЇП КЕЛЕ ЖАТАТ

Эмгек жолум дагы, чыгарма-
чылык жолум дагы ушул куттуу 
театрдан башталган. Театрдагы 
иштер менен кайнаса кошо кай-
нап, эс алса кошо эс алып, оору-
са кошо ооруйм. Театрдын ички 
маселелерин ийне-жибине чейин 
билем. Оўдоп-тїзєє иштерин жа-
сап коюп эле жоону чаап салган 
баатырдай курсант болуп кал-
ган жокмун. Аткарылчу иштер 
али да арбын. Театрды борбо-
рубузда жашагандар эле сагын-
ган жок. Касиеттїї Ош жергеси-
нен тарта алыскы аймактарга ба-
рып спектакль коюп келсек деген 
максаттар бар. Кудайым буюр-
са,  ал кїндєр да алыс эмес. Ру-
ханий маданиятка суусаган муун 
єсїп келе жатат. Татыктуу тар-
бия, тайгаланбас жол кєрсєтїп 
жетишип калуубуз керек. Ан-
дыктан тарбияны бала бакчадан 
тартып театр гана эмес, бардык 
руханий азык болуучу жайларга 
жайылтып, адатка айлантуу ке-
рек. Ал їчїн бала бакчанын же-
текчилери, мектеп директорлор, 
ректорлор менен тыгыз иш алып 
барышыбыз керек. Атайын театр, 
музыка, цирк жана башкаларга 
арналган кїндєр болуп, окуучу-
лар ал кїндєрдї чыдамсыздык 
менен кїткєн болсо кандай жак-
шы. Бирдиктїї саясат деген ушул 
эмеспи. 

ЖЇРЄКТЄГЇ 
ИЗГИ ТИЛЕК

Спектаклдерде роль жарат-
кандан башка жаш кезимден 
эле ырга жакын болуп чоўойдум. 
1984-жылы алгачкы “Ємїр” ат-
туу ырым бат эле эл сїйїп уккан 
чыгармага айланды. Жалпы жо-
нунан 80ге жакын чыгармалар-
ды эл алдында аткарып, “кайгы- 
муўдун рыцары” аталдым. “Азат-
тык” радиосунда “Таў шоокуму” 
уктуруусунун алып баруучусу, 
коомдук телерадиоберїї кор-
порациясында “Кїлкїлятор” ав-
тордук кєрсєтїїсїн, “Кєк бєрї-
дє” баяндамачылык кызматты 
аркаладым. Мектепти бїткєндє 
эле баш кошкон жубайым экєє-
бїз чейрек кылымга жакын тур-
муштун ысык-суугуна туруштук 
берип келебиз. Эки кыз, эки уул-
ду татыктуу тарбиялап, учурда 7 
неберенин кадырлуу чоў атасы-
мын. Театр босогосун аттаганда 
ар бир ролду жїрєгїм менен кан-
дай кабыл алсам, роль жаратууга 
кїнї бїгїнкїдєй астейдил мами-
ле кылам. Жетекчилик кызмат ме-
нен алпурушуп жїрїп, єнєрїмдїн 
комуз кылындай сезимталдыгы-
на доо кетпесе экен. Убакты саа-
ты чыкса, демєєрчї болсо жети-
мишке чейин єнєр секисинде бир 
мыкты роль жаратсам деген изги 
тилегим жїрєгїмдє.
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“ТЄЛГЄНЇ” 
ТЄЛГЄ КЫЛДЫК

ний байлыктарынын туу 
чокусу – улуу “Манас” 
эпосу. “Манастын уулу 
Семетей” дал ушул їчил-
тиктин эў кєлємдїї бє-
лїгї. Кыргыз эл акыны 
Ж.Садыков аны театрга 
алып келїї менен бир-
ге эпоско жаўы дем бер-
ген. Режиссёр Н.Меўди-
баиров сахналаштырган 

СУЛТАН РАЕВ ТЕАТР 

ЖЄНЇНДЄ
Элибиздин сыймыгы болгон Т.Абду-

момунов атындагы Кыргыз улуттук 

академиялык драма театры бїгїнкї 

кїндє єлкєбїздєгї театр искусство-

сунун флагманы катары єз милдетин 

аткарып келїїдє. Театр – театрал-

дык искусствонун бардык багытта-

рынын, жанрларынын тїзїлїї про-

цессинин башында улуттук башкы 

театр тургандыгын тарых барак-

тары далилдейт. 

Театр бїгїнкї кїндє улуттук мада-

ниятты, улуттук тилди сактоону, 

даўазалоону, кєрїїчїнїн кєркєм та-

битин тарбиялоону, театр искусст-

восун жогорку деўгээлде єнїктїрїїнї 

негизги максат катары тутуп ке-

лет. Театрдын Мекен, Ата Журт 

алдында сиўирген зор эмгеги, єлкє-

бїздїн театралдык искусствосуна 

кошкон зор салымы жогору баала-

нып, Эмгек Кызыл Туу орденине та-

тыктуу болгон, ага “Академиялык”, 

“Улуттук” деген жогорку даражада-

гы макам ыйгарылган.


