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ГИМН ЖАЎЫРАТ
Кєгїлтїр 
экрандын 

кєркї эле... 

3-БЕТТЕ

Жолдуу 
Жоламан

9-БЕТТЕ

Кудайберди КОЖОБЕКОВ:

8-БЕТТЕ

“Бала бакчадан 
докторантурага 

чейин билим 
беребиз”

КАНТКА 
КАБАТЫРЛАНБА

Министрлер Кабинетинин 
Тєрагасынын орун басары 
Бакыт Тєрєбаев кумшекердин 
убактылуу жетишсиздигине жана 
анын баасынын жогорулашына 
байланыштуу “Кайыўды-Кант” 
заводунда болду.

Заводду чийки зат менен камсыз-
доого байланышкан маселелерден 
улам єндїрїш бир нече кїнгє токтоп 
турган. Учурда завод ишин жандан-
тып, єлкєнїн соода тармактарына 

суткасына 550 тонна кумшекер жє-
нєтїлїїдє. Аны єндїрїїдєгї чийки 
зат Бразилиядан сатып алынып кел-
гендиктен баасы бир аз кымбаттаган. 

Экономика жана соода министрли-
гинин алдындагы Монополияга кар-
шы жєнгє салуу кызматынын тєрага-
сы Кеўешбай Тайлаковдун айтымын-
да, кант заводдору менен ири соода 
тїйїндєрїнїн ортосунда кумшекер-
ди сатуу боюнча келишим тїзїлдї. 
Ага ылайык акция менен бир киши-
ге суткасына жеўилдетилген чекене 

баада 1 кг кумшекер 79 сомдон са-
тылат. Ал эми 1 килограммдан ашык 
сатып алууга 85 сомдон баа коюлган.  
Бакыт Тєрєбаев тиешелїї ведомст-
волорго єлкєнїн соода аянтчаларын-
дагы кумшекердин баасын кєзємєл-
дєєнї, ошондой эле чийки затты єз 
убагында камсыздоону тапшырды. 
Мындан тышкары, кумшекерди єл-
кєнїн чегинен тышкары ташып чы-
гууга убактылуу чектєє киргизїї ма-
селесин кароо боюнча тапшырмалар 
берилди.

Мындан ары  мектептерде  ар аптанын 
башында  жана аягында Кыргызстандын гимни 
милдеттїї тїрдє ырдалат. Бул тууралуу 
билим берїї жана илим министри Алмазбек 
Бейшеналиев Баткенде єткєн кєчмє жыйында 
билдирди. Министрдин айтымында мындай 
демилге окуучулар арасында улуттук аў-
сезимди ойготуп, мекенчилдикти кїчєтєт. 
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Министрлер Кабинетинин 
Тєрагасы Акылбек 
Жапаров 28-майда  
"Заманбап санариптик 
банк жана экосистема" 
форумунда 
сєз сїйлєдї.

Ал маалыматтык техно-
логиялардын єнїгїшї банк 
бизнесине таптакыр жа-
ўы мамилени алып кел-
гендигин белгилеп, «Фи-
нансы продуктуларын за-
манбап IT тармагынын  
мїмкїнчїлїктєрї менен 
айкалыштыруу бїтїндєй 

экономиканын єндїрїм-
дїїлїгїн жана натыйжа-
луулугун олуттуу тїр-
дє жогорулата алат жа-
на Кыргыз Республикасы 
бул дїйнєлїк тенденция-
лардан четте калган жок” 
- деди. Акылбек Жапаров 
форумга катышкан Ору-
сиянын “Сколково” фонду-
на Ысык-Кєлдє IT айылын 
ачууну сунуштады.  Форум-
га Орусиянын 8 ири IT ком-
паниясы катышты.

Даярдаган 
Жылдыз ДЫЙКАНОВА

КЫЗМАТТАШТЫКТЫ 
ЄНЇКТЇРЇЇ ЧЕЧИМДЕРИ

ТУРУКТУУ ЄНЇГЇЇНЇН 
ФАКТОРУ

КУБАТТУУ ЖАНА КЇЧТЇЇ КЫРГЫЗСТАН

Кыргыз Республикасынын Президенти, 
Жогорку Евразиялык экономикалык 
кеўештин (ЖЕЭК) тєрагасы Садыр 
Жапаровдун тєрагалыгы алдында 
27-майда видеоконференция форматында 
ЖЕЭКтин кезектеги жыйыны болуп 
єттї.

Иш-чара Беларусь Президенти Алек-
сандр Лукашенко, Казакстандын Прези-
денти Касым-Жомарт Токаев, Россиянын 
Президенти Владимир Путин, Армения-
нын Премьер-министри Никол Пашинян-
дын катышуусунда єттї. Байкоочу єлкє 
лидерлери катары Єзбекстандын Пре-
зиденти Шавкат Мирзиёев катышып, ал 
эми Кубанын Президенти Мигель Диас-
Канель видеокайрылуу жасады.

Кеўейтилген жана чакан курамдагы 
жыйында ЕАЭБдин 2022-2023-жылдар-
га карата макроэкономикалык саяса-
тынын негизги багыттары, 2021-жыл-
дагы ЕАЭБдин ички рыногундагы тос-
коолдуктарды жоюу боюнча иштердин 
жыйынтыгы, ЕАЭБдин эл аралык иш-
мердїїлїгїнїн негизги багыттарынын 
ишке ашуусу жана башка актуалдуу ма-
селелер каралды.

ЖЕЭКтин кезектеги жыйынынын жы-
йынтыгында Биримдиктин мїчє єлкє-
лєрїнїн евразиялык интеграциясын 

тереўдетїїгє жана экономикалык кыз-
матташтыкты єнїктїрїїгє багытталган 

бир катар чечимдер жана документтер ка-
был алынды.

ЧЕК АРАНЫ КЄЗДЇН 
КАРЕГИНДЕЙ КОРГОО

Мамлекет башчысы Садыр Жапаров 
28-майда Кыргыз Республикасынын 
Чек арачыларынын кїнї менен 
куттуктады.

Куттуктоодо:
«Мамлекеттик чек араны кєздїн ка-

региндей коргоо єзгєчє маанилїї тап-
шырма жана єлкє коопсуздугунун баш-
кы кепилдиктеринин бири болуп сана-
лат. Дал ошондуктан чек арада кызмат 
єтєгєндєргє эў жогорку талаптар коюл-
ган. Дїйнєдєгї жана Борбор Азиядагы 
кырдаал эгемендїїлїккє кол салууга, 
баўги аткезчилигине, чек арадагы кыл-
мыштуулукка, мыйзамсыз миграция-
га ишенимдїї бєгєт коюу зарылдыгын 
тїздєн-тїз кєрсєтїп турат», - деп ай-
тылат.

 Президент Садыр Жапаров 
Шанхай Кызматташтык 
Уюмунун (ШКУ) Башкы
катчысы Чжан Минди кабыл 
алды.

Анда ШКУнун алкагында 
єз ара кызматташуунун ар-
тыкчылыктуу багыттары, 
Уюмга мїчє-єлкєлєрдїн ай-
мактык коопсуздугун камсыз 
кылуу, соода-экономикалык 
жана маданий-гуманитардык 
чєйрєлєрдєгї байланыштарын 
мындан ары єнїктїрїї боюн-
ча пикир алмашуу болду.

Президент Садыр Жапаров 
Шанхай Кызматташтык Уюму 

21 жылдык ишмердигинде 
беделдїї эл аралык жана ай-
мактык уюмдардын ичинен 
татыктуу орунду ээлеп, кооп-
суздукту жана мамлекеттер 
аралык мамилелерди турук-
туу єнїктїрїїнїн маанилїї 
фактору болуп калганын ка-
нааттануу менен белгиледи.

Ошондой эле Кыргыз Рес-
публикасы ШКУга каты-
шуусуна єзгєчє маани бе-
рерин жана Уюмга мїчє-
мамлекеттердин єз ара ара-
кеттенїїсїнїн бардык багыт-
тары боюнча кызматташуусун 
мындан ары тереўдетїї за-
рылдыгын билдирди.

Т.Сатылганов атындагы Кыргыз 
улуттук филармониясында 
29-майда Кыргыз 
Республикасынын Куралдуу 
Кїчтєрїнїн тїзїлгєндїгїнїн 
30 жылдыгына арналган 
салтанаттуу жыйын єттї.

Иш-чарага Кыргыз Республи-
касынын Президенти – Куралдуу 
Кїчтєрдїн Башкы колбашчысы 
Садыр Жапаров катышты.

“Мен - кыргызстандыкмын” деп 
сыймыктанган ар бир жаранды, 
жалпыбызды бир гана асыл мак-
сат – кубаттуу жана кїчтїї Кыр-
гызстанды куруу милдети бирик-
тирип турат. Ал милдет Кыргыз-
стан деген керемет жерибизди, кєп 
этностордун єкїлдєрїн айланасы-
на топтогон меймандос элибиздин 
бейпилдигин сактоодон, Мекенге 
ак кызмат єтєп, керек болсо ємїр-
жашоосун арноодон башталат. Мы-
на ушундай улуу милдетти, оор жїк-
тї Айкєл Манастын урпактары бол-
гон кыргыз армиясынын кайраттуу 
жоокерлери татыктуу кєтєрїп ке-
ле жатасыўар”, -деди Президент.

Эгемендик мезгилиндеги та-
рыхыбызга кайрылган Мамле-
кет башчысы Садыр Жапаров, 

жоокерлерибиздин єлкє башы-
на тїшкєн кыйын кїндєрдє эл-
жерибиздин коопсуздугун камсыз 
кылууга аттанып, душмандар ме-
нен кагылышууда кєрсєткєн каар-
мандыктарын эскерди. 

“2021-жылдын 20-декабрында 
Кыргыз Республикасынын улуттук 
коопсуздугунун жаўы концепция-
сын бекиткенбиз. Анын негизги 
максаты – улуттук коопсуздугубуз-
га коркунуч келтирген кєрїнїш-
тєрдїн алдын алуу, єлкєнїн кор-
гонуу жєндємдїїлїгїн бекемдєє-
гє багытталган кїч-аракеттерди 
топтоштуруу жана ишмердїїлїк-
тїн натыйжалуулугун жогорула-
туу болгон. Жакынкы кїндєрдє 

Кыргыз Республикасынын Кооп-
суздук Кеўешинде Кыргыз Респуб-
ликасынын Аскердик жаўы  док-
тринасынын долбоору каралат, Ку-
ралдуу Кїчтєрдїн ишин ар тарап-
туу камсыздоо, айрыкча, анын ас-
кердик мїмкїнчїлїгїн жогорула-
туу боюнча чечимдер кабыл алы-
нат”,- деди Садыр Жапаров.

Президент Аскердик каада-
салттагы їч негизги адеп-ахлактык 
тїшїнїктї – “Ата Мекен”, “Ар-
намыс”, “Атуулдук милдетти” баа-
лай билген, бул ыйык тїшїнїктєр-
дї кийинки муундарга ийине жет-
кирип тїшїндїрє алган ардагер-
лердин ордун да єзгєчє белгилеп 
єттї.

Жума кїнїн Министрлер Кабинетинин 
Тєрагасы Акылбек Жапаров менен 
Евразия экономикалык комиссиясынын 
Коллегиясынын Тєрагасы Михаил 
Мясникович Евразиялык экономикалык 
биримдиктин алкагында кызматташуунун 
актуалдуу маселелерин жана 
кызматташуунун келечектїї 
багыттарын талкуулашты.

Ошондой эле уюмга мїчє-мамлекеттердин 
ортосундагы экономикалык кызматташтык-
ты єнїктїрїїгє, чарба жїргїзїїчї субъек-
тилердин ортосунда кооперативдик байла-
ныштарды калыптандырууга, ошондой эле 
экспорттук потенциалды єнїктїрїїгє ба-
гытталган Евразия экономикалык форумун 
уюштуруунун жана єткєрїїнїн жогорку деў-
гээлин белгилешти.

IT ТАРМАГЫНЫН 
МЇМКЇНЧЇЛЇКТЄРЇ

КЕЛЕЧЕКТЇЇ БАГЫТТАР



ТИРЇЇЛЇКТЄ ЖОЛУКПАЙБЫЗ ЭКИНЧИ...

Филология илимдеринин доктору, 
академик Сыртбай МУСАЕВ: 

“АЖАЛ АДАМДЫН 
АСЫЛЫН АЛАТ ЭКЕН”

Мамлекеттик катчы Сїйїнбек 
КАСМАМБЕТОВ:

“ЄРНЄКТЇЇ ЄМЇР СЇРГЄН 
АСЫЛКЕЧ АДАМ ЭЛЕ...”

Жогорку Кеўештин депутаты 
Мирлан САМЫЙКОЖО:

“БАКТЫБЕК АГАЙ КЇН САЙЫН 
АДАМ БОЛУП ЖАШАДЫ”

Коомдук телерадиоберїї корпорациясынын башкы 
директорунун милдетин аткаруучу Кайрат ИМАНАЛИЕВ:

“КЕЛБЕТИ ТЕЛЕ ЇЧЇН, ЇНЇ РАДИО 
ЇЧЇН ЖАРАЛГАНДАЙ”

Кыргыз Республикасынын эл артисти, Эл аралык Кувейт 
университетинин профессору Тамара ЖАМАНБАЕВА:

“ЖАГЫМДУУ ЇНЇ БАР 
КЕЛИШИМДЇЇ ЖИГИТ ЭЛЕ”

КЄГЇЛТЇР ЭКРАНДЫН КЄРКЇ ЭЛЕ... 

Кыргыз Республикасынын эл артисти Бактыбек 
Мамытов 20-майда 72 жаш курагында дїйнє салды. 
Кыргыз телесинин жїзї болгон легендарлуу инсандын 
арабыздан кеткени жалпы журтчулук їчїн оор 
жоготуу болду.

- Жїрїшїн бузбаган 
кыргыз телекєрсєтїїсї-
нїн боз жоргосу эле. Сы-
нын бузбаган кыргыз те-
лекєрсєтїїсїнїн мырза-
сы эле. Томсоргонду бил-
беген, элди толкундатып 
сїйлєгєн адам эле. Кыр-
гыздын бїлєсїндє тєрт 
киши болсо, бешинчи-
си Бактыбек абам эле. 

Ємїрїнїн аягына че-
йин кыргыздын ар 
бир адамын жакшы-
лыктары менен кут-
туктап чыкты. Кай-
ран киши... Кудай бул 
кишиге єнєрдї дагы, 
кесипкєйлїктї дагы 
ченебей кош колдоп 
сунган экен. Бактыбек 
абабыздын сєздєрїнє 
жазылган канчалаган 
обондор аткарылып 

жїрєт. Ємїрїнїн 50 жы-
лын бир жерге арнаган-
дыгы, бул кишинин ким 
экендигин далилдеп ту-
рат. Бактыбек абаны їйї-
нєн кїтїп калган эл да-
гы да кїтє берет. "Арноо 
концерти" башталганда 
элиўиз издейт. Єрнєктїї 
ємїр сїрдїўїз. Асылкеч 
адам элеўиз...

- Кєгїлтїр экрандын кєр-
кї деп калабыз. Ошол кєгїл-
тїр экрандын кєркїнїн жар-
кыраган кїзгїсї кетти. Жар-
кыраган кїзгї катары жал-
пы кыргыз журтуна кызмат 
кылды. Бїгїн Бактыбек ага-
йыбызды маданият єкїлдє-
рї, журналисттик чєйрє га-
на эмес, бїтїндєй эл жоктоп 
турат. Анткени, ар бир элет-
теги їйдє Бактыбек Мамы-
тов жашачу. Ар бир жакшы-
лыгы болгон їйдє куттук-
тоо айтчу. Жадыраган жїзї, 
кїзгїдєй єўї, эў бир єзгєчє 
адамдык сапаты менен жар-
кыраган шамдай болуп жа-
нып турчу.  Бїгїн ошол шам 
єчтї... Бїгїн ошол жарык єч-
тї... Бактыбек агайыбыздын 
ыр саптарынын арасында: 

“Ааламдын, айылымдын 
жарчысымын,

Атамдын илип кеткен 
камчысымын” деген сабы 

бар. Бул эмне деген керемет 
сєз! Бул сап менен агай єзї-
нїн бейнесин тартып салган. 
Ушул сап ааламдын, айыл-
дын, мїлдє кыргыздын жар-
чысы экендигинен кабар бе-
рет. Ємїрїн єрнєктїї, дєє-
лєттїї жана улуу адамдык 
касиет менен єткєрдї. Чыў-
гыз Айтматовдун “Адамга эў 
кыйыны кїн сайын адам бо-
луу” деген сєзїн айтып ке-
лебиз. Эгерде ушул жашоодо 
ушул убакка чейин ким кїн 
сайын адам болуп жашаган 
десе, мен эч тайманбай жал-
гыз Бактыбек агайыбыз деп 
айтаар элем. Кыргызтеле-
синде миў адам эмгектенсе, 
миўдин бири болгон єзгєчє 
жан эле. Кыргыз журналис-
тикасындагы, чыгармачы-
лыктагы, басып єткєн ємї-
рїндєгї єрнєктїї учурлары 
ар бир кыргыздын жїрєгїн-
дє. Агай жєнїндє изилдей 
турган, сїйлєй турган адам-
дар болсо, анда чоў бир ке-
менгер сандык жатат. Ал сан-
дыктын ичинде мєлтїрєгєн 
жакут бар – биринин артынан 
бири чубалып чыга берген: 
адамдык десе адамдык, асыл-
дык десе асылдык, кесипкєй-
лїк десек кесипкєйлїк, єнєр 
десе єнєр, дегеле бир укмуш-
туудай дїйнєнї єзїнє баты-
рып жїргєн адам эле... Адам-
дын периштеси эле...

- Сїйлєш мен їчїн оор бо-
луп турат. Анткени, мен Бак-
тыбек менен 16 жашымда таа-
ныштым эле. Борборго аби-
туриент болуп келип, сту-
денттик кезде бир бєлмєдє 
жашап, эгиз козудай ээрчи-
шип єстїк. Мага бїгїн дїйнє 
аўтарылгандай туюлуп жа-
тат... Турмуш ушундай экен... 
Ажал адамдын асылын алат 
экен... Єлїм єрнєктїї адамды 
алат экен... Акыркы учурлар-
да ооруп жїрдї. Бирок, єлїм-
гє кыйган жок элем. Бакты-
бек єлбєйт дечїмїн. Антке-
ни, элдин батасынан жарал-
ган бала эле. Кєрсє, єлїмгє 
батанын алы жетпейт экен.

Бактыбек 2-курста окуп 
жїргєн кезинде эле теле-
ге келип,  штаттан тышкар-
кы кабарчы болуп кирген. 
Ошондон тартып 50 жыл 

теледе жїрдї. “Адамдын гї-
лї бир жерде додо болот” де-
гендей, ушул жакта жїрїп 
кадыр-баркка, урмат-сыйга 
ээ болду. Бактыбекке бай-
ланыштуу асыл сєздєр кєп. 
Ак жаркын адам эле. Ичин-
де кенедей бир таруунун бїр-
тїгїндєй карасы жок, ар бир 
адамга жакшылык тилечї. 
Аны кєгїлтїр экран кыргыз 
журтчулугуна таанытса, Бак-
тыбек ошол экрандын кєр-
кї болуп, теленин, элдин 
сїймєнчїгїнє айланышына 
чоў салымын кошкон диктор 
болчу. Кыргызстандын кай-
сыл булуў-бурчуна барбасын  
жайдары мїнєзї менен жак-
шынакай учурашат деп улуу-
кичїї сїйїп тураар эле. 

Кєпчїлїк ырларын жаш 
кезде жубайы Жамийла жа-
шаган Тєкєлдєш айылын-
дагы солкулдаган кєпїрє-
нїн їстїнєн жараткан. Ыр-
ларын чыгарбай жїрїп, 60 
жылдык юбилейинде китеп 
кылып чыгарды. 

Анын жїрєк оорусу ба-
ла кезинен эле болгон. Аны 
эч кимге айткан эмес. Мына 
ошол оору акыры алып тын-
ды... Эли-журтуна жаккан 
Бактыбек, эми жерге жаксын. 

Жылдыз ДЫЙКАНОВА

- Кыргыз эли їчїн оор жоготуу бол-
ду. Анткени, Бактыбек Мамытов деген 
ысым 50 жылдан бери кыргыз элине 
аттын кашкасындай таанылып, кєгїл-
тїр экран аркылуу ар бир їйдїн бир 
мїчєсї болуп, элдик инсан болуп кал-
ган. Ал 1975-жылы кыргыз телевиде-
ниесинин астанасын аттагандан тар-
тып, теле жана радиого бїтїндєй ємї-
рїн арнады. Ал экрандын кєркїн ачып 
турар эле. Ошол убакта биздин теле-
кєрсєтїї жана радио уктуруунун та-
рыхында эфирди дээрлик дикторлор 
алып барышчу. Таўкы саат жетиден, 
тїнкї саат 12ге чейин радиодо, кеч-
ки саат алтыдан тїнкї саат 12ге че-
йин телекєрсєтїїдє Бактыбек Мамы-
тов алып барбаган кєрсєтїї, уктуруу 
калган эмес. “Мезгил”, “Ала-Тоо” прог-
раммасынан тартып, коомдук-саясий 

жана адабий-музыкалык берїїлєрдїн 
ажарын ачып алып барган. Ал їнїнїн 
кооздугу, кайталангыс тембри, єзї-
нїн мїнєзїнє жараша мукам їнї ме-
нен кыргыз элинин жїрєгїнєн тїнєк 
таап, алып барган кєрсєтїїлєрї эл-
дин сїймєнчїлїгїнє арзыган. Келбе-
ти, анын турган турпаты телекєрсєтїї 
їчїн, їнї радио їчїн жаралгандай эле. 
Канчалаган майрамдык салтанаттар-
ды, кече-концерттерди алып барды. 
Чарчадым-чаалыктым дегенди билчї 
эмес. Кїн болобу, тїн болобу иш боюн-
ча кайсыл жерге жєнєтїлбєсїн, єзї-
нїн адамдык абийири менен бир ки-
шиге жаман айтпай жибектей созул-
ган мїнєзї менен 47 жыл кызмат кы-
лып берди. Кесиптештирбиздин ара-
сында туу туткан адамыбыз эле. Аны 
менен бир эшиктен кирип-чыгып 

жїргєнїбїздїн єзї эле сыймык бол-
чу. Кесиптештери эле эмес аны кєр-
гєн адам кубанчу. Тєгєрєгї тєп та-
лант эле. Кандай тема болбосун, та-
калбастан алып кеткен мыкты жур-
налист болчу. Анын ырларына обон-
дор жазылып, эл арасында ырдалып 
жїрєт. Кыргыз телесин тїптєєгє ка-
тыштым эле деп кєкїрєк какпады. 
Кесибин сїйїп жашады. Акыркы кез-
дерде ооруп жїрсє да кєрсєтїїлєрдї 
алпарганына канагаттанат эле. Жыр-
гап, эс алып калдым дээр эле.

- Атаўдын кєрї дїнїйє, бїгїн кєр-
гєнїў эртеў жок болот экен. Жады-
рап жайнап, ооруган жїрєгїн билдир-
чї эмес. Ден соолугун сурасак “доктур-
лар жакшы деп жатышат, деним сак” деп 
койчу. Кєгїлтїр экрандын накта кєркїн 
ээлеген Бактыбектен айрылып калдык...

Ал чыгармачылык жолунда дик-
тор катары суроо-сопкуту жок алты 
миллион элдин їйїнє бир тууганын-
дай учурашып кирип барчу. Сынак ар-
кылуу жаўыдан телевидениеге келген 
учурда, биринчи муундагы дикторлор 
башка жумушка кетип иштеп жаткан 
элек. Жолдубай Кайыповдон кийин 
Бактыбек сынакка келиптир. Кара-
сак, ушунчалык жанга жагымдуу їнї 
бар экен. Ушунчалык телеге тєп келген 

келишимдїї жигит баарыбызга жак-
ты. Гїлшан Молдоева экєє чогуу ке-
лип, мыкты дикторлор бизге буюрган 
экен. Ишке алынган биринчи кїндєн 
тартып экєє болгон кєрсєтїїлєрдї 
даярдап алып бара башташты. “Мез-
гил” жаўылыктар программасын экєє 
куп жарашып 20 жылдан ашык жогор-
ку деўгээлде алып барып жїрїштї. Эл 
алардын таптак сїйлєгєндєрїнє сукта-
нышчу. Байкоочу кеўеште иштеп жїр-
гєнїмдє мурунку алып баруучулар та-
за, таасын сїйлєчї эле. Азыркылар ша-
шып сїйлєшкєндїктєн, тїшїнбєй ка-
лабыз деген каттар келчї. Мен Бакты-
бекти кєргєндє сени эл сурап жатат де-
сем, ушунчалык кубанып калчу. 

Кийинки убакта Бактыбектин жїрє-
гї кєбїрєєк ооруп калды. КТРКнын же-
текчилигине мен абдан ыраазы болуп, 
рахмат айткым келет. Анткени, анын 
кєп жылдык эмгегин туура тїшїнїп, 
Кыргыз Республикасынын Эл артисти 
наамын алса, кєўїлї кєтєрїлїп оорубай 
калаар бекен деген сєздєрїн уктум. Ага 

чейин Кыргыз Республикасынын эмгек 
сиўирген артисти наамын, “Даўк” орде-
нин алган. Кыргыз республикасынын 
эл артисти наамын алганын тїнкї саат 
бирге жакын угуп, телефон чалып кут-
туктасам, “Эже, єзїўїз алгандай сїйї-
нїп алгансыз го” деп мага ыраазычылы-
гын айтканы кулагымда турат. 

Бактыбек алып барган “Арноо кон-
цертин” дайыма кєрїп турчумун. Бир 
жолу эки жума экранга чыкпай калды. 
Мени кєргєндєр “Бактыбек кайда ке-
тип калды?” деп сурап, издеп калышчу. 
Эл экрандагы Бактыбекти жакынын-
дай жакшы кєрїшєєр эле. Бактыбек-
тин экинчи ємїрї эми башталат. Ошол 
чыгармачылыктагы экинчи ємїрїндє 
кыргыз радиосунун алтын фондусуна 
жаздырып окуткан чыгармаларын, те-
ледеги алып барган кєрсєтїїлєрїн кє-
бїрєєк берсек дейм. 

Бактыбек, белеске жибиў бек байла,
Берээндин кєбї ал жайда,
Ошол берээндерге кошулуп,
Бейиштин тєрїн кеў жайла...
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БЮДЖЕТТИК КОДЕКСИНЕ 
ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ КИРГИЗЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ
2022-æûëäûí 21-àïðåëèíäå Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 

Æîãîðêó Êå¢åøè òàðàáûíàí êàáûë àëûíãàí

1-áåðåíå
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Áþäæåòòèê êîäåêñèíå (Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢å-

øèíèí Æàð÷ûñû, 2016-æ., ¹5, 398-ñò.) òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:
1) 28-áåðåíåíèí 2-áºë¿ã¿í¿í 4-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
«4) ýêîíîìèêà òàðìàêòàðûíûí æàíà ðåãèîíäîðäó ºí¿êò¿ð¿¿ ôîíääîðó (àíûí è÷èíäå æîë 

ôîíäó).»;
2) 34-áåðåíåäå:
à) áåðåíåíèí àòàëûøû òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí: «34-áåðåíå. Ýêîíîìèêà òàð-

ìàêòàðûíûí æàíà ðåãèîíäîðäó ºí¿êò¿ð¿¿ ôîíääîðó (àíûí è÷èíäå æîë ôîíäó);
á) 1-áºë¿êòº «Ðåãèîíäîðäó ºí¿êò¿ð¿¿ ôîíääîðó» äåãåí ñºçäºð «Ýêîíîìèêà òàðìàêòàðû-

íûí æàíà ðåãèîíäîðäó ºí¿êò¿ð¿¿ ôîíääîðó (àíûí è÷èíäå æîë ôîíäó)» äåãåí ñºçäºðãº àë-
ìàøòûðûëñûí, «ïðîãðàììàëàðûíà ûëàéûê» äåãåí ñºçäºðäºí êèéèí «ðåñïóáëèêàëûê æàíà» 
äåãåí ñºçäºð ìåíåí òîëóêòàëñûí;

â) 2-áºë¿êòº «Ðåãèîíäîðäó ºí¿êò¿ð¿¿ ôîíääîðó» äåãåí ñºçäºð «Ýêîíîìèêà òàðìàêòàðû-
íûí æàíà ðåãèîíäîðäó ºí¿êò¿ð¿¿ ôîíääîðó (àíûí è÷èíäå æîë ôîíäó)» äåãåí ñºçäºðãº àë-
ìàøòûðûëñûí;

3) Êîäåêñ òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû 341-áåðåíå ìåíåí òîëóêòàëñûí:
«341-áåðåíå. Æîë ôîíäó
Æîë ôîíäó - æàëïû ïàéäàëàíóóäàãû àâòîìîáèëü æîëäîðóí ºí¿êò¿ð¿¿ æàíà ñàêòîî ìàñå-

ëåñèíäåãè ìèëäåòòåðäè ôèíàíñûëûê êàìñûç êûëóóãà æàíà ìàìëåêåòòèê ñàÿñàòòû èøêå àøû-
ðóóãà áàãûòòàëãàí ðåñïóáëèêàëûê áþäæåòòèí êàðàæàòòàðûíûí áèð áºë¿ã¿.

Æîë ôîíäóíà êàðàëãàí áþäæåòòèê àññèãíîâàíèåëåðäèí êºëºì¿ æàíà ÷ûãàøàëàð êåçåêòå-
ãè áþäæåòòèê æûëãà æàíà ïëàíäóó ìåçãèëãå êàðàòà ðåñïóáëèêàëûê áþäæåò æºí¿íäº ìûéçàì 
ìåíåí ºç¿í÷º ñàïòà áåêèòèëåò.

Æîë ôîíäóíóí êàðàæàòòàðûíûí áóëàêòàðû, áóë êàðàæàòòàðäû ÷ûãûìäîîíóí ìàêñàòòàðû 
æàíà òàðòèáè Æîë ôîíäó æºí¿íäº ìûéçàì ìåíåí áåêèòèëåò.»;

4) 106-áåðåíåíèí 13-áºë¿ã¿ òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
«13. Ó÷óðäàãû áþäæåòòèê æûëäûí êàáûë àëûíãàí áþäæåòòèê ìèëäåòòåíìåëåðè áîþí÷à 

îïåðàöèÿëàð àÿêòàãàíäàí êèéèí, Æîë ôîíäóíóí êàðàæàòòàðûí êîøïîãîíäî, Áèðäèêò¿¿ êàçû-
íàëûê ýñåïòåãè òèåøåë¿¿ áþäæåòòèê êàðàæàòòàðäûí êàëäûãû êåçåêòåãè áþäæåòòèê æûëäûí 
áþäæåòèíäå êåçåêòåãè áþäæåòòèê æûëäûí áàøòàëûøûíäàãû êàëäûê êàòàðû ýñåïêå àëûíàò.

Æîë ôîíäóíóí êàðàæàòòàðûíûí ïàéäàëàíûëáàãàí êàëäûêòàðû êåçåêòåãè áþäæåòòèê æûë-
ãà êåçåêòåãè áþäæåòòèê æûëäûí áàøòàëûøûíäàãû êàëäûê êàòàðû êîòîðóëàò.».

2-áåðåíå
Óøóë Ìûéçàì 2023-æûëäûí 1-ÿíâàðûíàí òàðòûï ê¿÷¿íº êèðåò.
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè ºç¿í¿í ÷åíåìäèê óêóêòóê àêòûëàðûí àë-

òû àéëûê ìººíºòòº óøóë Ìûéçàìãà ûëàéûê êåëòèðñèí.

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
Ïðåçèäåíòè  Ñ.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê ø., 2022-æûëäûí 24-ìàéû, ¹35

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В БЮДЖЕТНЫЙ 

КОДЕКС КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Ïðèíÿò Æîãîðêó Êåíåøåì Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè
21 àïðåëÿ 2022 ãîäà

Ñòàòüÿ 1
Âíåñòè â Áþäæåòíûé êîäåêñ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè (Âåäîìîñòè Æîãîðêó Êåíåøà Êûð-

ãûçñêîé Ðåñïóáëèêè, 2016 ã., ¹5, ñò. 398) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1) ïóíêò 4 ÷àñòè 2 ñòàòüè 28 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«4) ôîíäîâ îòðàñëåé ýêîíîìèêè (â òîì ÷èñëå äîðîæíîãî ôîíäà) è ðàçâèòèÿ ðåãèîíîâ.»;
2) â ñòàòüå 34:
à) íàèìåíîâàíèå ñòàòüè èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: «Ñòàòüÿ 34. Ôîíäû îòðàñëåé 

ýêîíîìèêè (â òîì ÷èñëå äîðîæíûé ôîíä) è ðàçâèòèÿ ðåãèîíîâ»;
á) ÷àñòü 1 ïîñëå ñëîâà «Ôîíäû» äîïîëíèòü ñëîâàìè «îòðàñëåé ýêîíîìèêè (â òîì ÷èñëå 

äîðîæíûé ôîíä) è», ïîñëå ñëîâ «ñîäåðæàíèÿ èíôðàñòðóêòóðû» äîïîëíèòü ñëîâàìè «ðåñ-
ïóáëèêàíñêîãî è»;

â) ÷àñòü 2 ïîñëå ñëîâà «Ôîíäû» äîïîëíèòü ñëîâàìè «îòðàñëåé ýêîíîìèêè (â òîì ÷èñëå 
äîðîæíûé ôîíä) è»;

3) Êîäåêñ äîïîëíèòü ñòàòüåé 341 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: 
«Ñòàòüÿ 341. Äîðîæíûé ôîíä
Äîðîæíûé ôîíä - ÷àñòü ñðåäñòâ ðåñïóáëèêàíñêîãî áþäæåòà, ïðåäíàçíà÷åííàÿ äëÿ ôè-

íàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ çàäà÷ è ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè â âîïðîñå ðàçâèòèÿ 
è ñîõðàííîñòè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ.

Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé è ðàñõîäû, ïðåäóñìîòðåííûå íà Äîðîæíûé ôîíä, óò-
âåðæäàþòñÿ çàêîíîì î ðåñïóáëèêàíñêîì áþäæåòå íà î÷åðåäíîé áþäæåòíûé ãîä è ïëàíîâûé 
ïåðèîä îòäåëüíîé ñòðîêîé.

Èñòî÷íèêè ñðåäñòâ Äîðîæíîãî ôîíäà, öåëè è ïîðÿäîê ðàñõîäîâàíèÿ äàííûõ ñðåäñòâ óò-
âåðæäàþòñÿ çàêîíîì î Äîðîæíîì ôîíäå.»;

4) ÷àñòü 13 ñòàòüè 106 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«13. Ïîñëå çàâåðøåíèÿ îïåðàöèé ïî ïðèíÿòûì áþäæåòíûì îáÿçàòåëüñòâàì òåêóùåãî áþä-

æåòíîãî ãîäà îñòàòîê ñðåäñòâ ñîîòâåòñòâóþùåãî áþäæåòà íà Åäèíîì êàçíà÷åéñêîì ñ÷åòå 
ó÷èòûâàåòñÿ â áþäæåòå î÷åðåäíîãî áþäæåòíîãî ãîäà â êà÷åñòâå îñòàòêà íà íà÷àëî î÷åðåä-
íîãî áþäæåòíîãî ãîäà, çà èñêëþ÷åíèåì ñðåäñòâ Äîðîæíîãî ôîíäà.

Íåèñïîëüçîâàííûå îñòàòêè ñðåäñòâ Äîðîæíîãî ôîíäà ïåðåíîñÿòñÿ íà î÷åðåäíîé áþäæåò-
íûé ãîä êàê îñòàòîê íà íà÷àëî î÷åðåäíîãî áþäæåòíîãî ãîäà.».

Ñòàòüÿ 2
Íàñòîÿùèé Çàêîí âñòóïàåò â ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2023 ãîäà.
Êàáèíåòó Ìèíèñòðîâ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè â øåñòèìåñÿ÷íûé ñðîê ïðèâåñòè ñâîè íîð-

ìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû â ñîîòâåòñòâèå ñ íàñòîÿùèì Çàêîíîì.

Ïðåçèäåíò
Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè  Ñ.ÆÀÏÀÐÎÂ

ã.Áèøêåê, 24 ìàÿ 2022 ãîäà, ¹35

2021-ЖЫЛДЫН 28-МАЙЫНДА МИНСК ШААРЫНДА КОЛ КОЮЛГАН 
КЄЗ КАРАНДЫСЫЗ МАМЛЕКЕТТЕРДИН ШЕРИКТЕШТИГИНЕ 

КАТЫШКАН МАМЛЕКЕТТЕРДИН ЖАЛГАН ТОВАРДЫК БЕЛГИЛЕРДИ 
ЖАНА ГЕОГРАФИЯЛЫК КЄРСЄТКЇЧТЄРДЇ ПАЙДАЛАНУУНУ 

АЛДЫН АЛУУ ЖАНА БЄГЄТ КОЮУ БОЮНЧА КЫЗМАТТАШУУСУ 
ЖЄНЇНДЄ МАКУЛДАШУУНУ БЕКИТЇЇ ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН
ТОКТОМУ

Ìàìëåêåòòèê è÷êè æîë-æîáîëîðäó àòêàðóó ìàêñàòûíäà, "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ýë 
àðàëûê êåëèøèìäåðè æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 18-áåðåíåñèíå 
ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. 2021-æûëäûí 28-ìàéûíäà Ìèíñê øààðûíäà êîë êîþëãàí Êºç êàðàíäûñûç Ìàìëåêåò-
òåðäèí Øåðèêòåøòèãèíå êàòûøêàí ìàìëåêåòòåðäèí æàëãàí òîâàðäûê áåëãèëåðäè æàíà 
ãåîãðàôèÿëûê êºðñºòê¿÷òºðä¿ ïàéäàëàíóóíó àëäûí àëóó æàíà áºãºò êîþó áîþí÷à êûç-
ìàòòàøóóñó æºí¿íäº ðàñìèé òèëäå òèðêåëãåí ìàêóëäàøóó áåêèòèëñèí.

2. Óøóë Ìàêóëäàøóóäàí êåëèï ÷ûãóó÷ó ìèëäåòòåíìåëåðäè àòêàðóó ¿÷¿í æîîïêåð÷èëèê 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Óëóòòóê êîîïñóçäóê ìàìëåêåòòèê êîìèòåòèíå, Êûðãûç Ðåñïóáëè-
êàñûíûí Ýêîíîìèêà æàíà êîììåðöèÿ ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó Ìîíîïîëèÿãà êàðøû æºíãº 
ñàëóó êûçìàòûíà, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíå êàðàøòóó Èíòåëëåê-
òóàëäûê ìåí÷èê æàíà èííîâàöèÿëàð ìàìëåêåòòèê àãåíòòèãèíå æ¿êòºëñ¿í.

3. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Òûøêû èøòåð ìèíèñòðëèãè Êºç êàðàíäûñûç Ìàìëåêåòòåð 
Øåðèêòåøòèãèíèí Àòêàðóó êîìèòåòèíå æîãîðóäà àòàëãàí Ìàêóëäàøóóíóí ê¿÷¿íº êèðèøè 
¿÷¿í çàðûë áîëãîí ìàìëåêåòòèê è÷êè æîë-æîáîëîð Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû òàðàáûíàí àò-
êàðûëãàíäûãû æºí¿íäº êàáàðëàñûí.

4. Æîãîðóäà àòàëãàí Ìàêóëäàøóó Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû ¿÷¿í ê¿÷¿íº êèðãåíäåí êèéèí 
òºìºíê¿ëºð ê¿÷¿í æîãîòòó äåï òààíûëñûí:

- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 1999-æûëäûí 8-äåêàáðûíäàãû ¹670 "Æàëãàí 
òîâàðäûê áåëãèëåðäè æàíà ãåîãðàôèÿëûê êºðñºòê¿÷òºðä¿ ïàéäàëàíóóíó àëäûí àëà ýñêåð-
ò¿¿ æàíà òûþó ñàëóó áîþí÷à ÷àðàëàð æºí¿íäºã¿ Ìàêóëäàøóóíó áåêèò¿¿ òóóðàëó" òîêòîìó;

- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2012-æûëäûí 8-àâãóñòóíäàãû ¹554 "Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í àéðûì ÷å÷èìäåðèíå ºçãºðò¿¿ëºðä¿ êèðãèç¿¿ æºí¿íäº" òîê-
òîìóíóí 2-ïóíêòó.

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

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû À.ÆÀÏÀÐÎÂ
Áèøêåê øààðû, 2022-æûëäûí 20-ìàéû, ¹264

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЄКМЄТЇНЇН 2019-ЖЫЛДЫН 
29-ОКТЯБРЫНДАГЫ №579 "КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА 
ДАРЫ КАРАЖАТТАРЫНА БААЛАРДЫ ЖЄНГЄ САЛУУНУН 

УБАКТЫЛУУ ЭРЕЖЕЛЕРИН БЕКИТЇЇ ЖЄНЇНДЄ" 
ТОКТОМУНА ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ КИРГИЗЇЇ ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН
ТОКТОМУ

Äàðû êàðàæàòòàðûíà áààëàðäû æºíãº ñà-
ëóó áîþí÷à ìàìëåêåòòèê ñàÿñàòòû íàòûéæà-
ëóó èøêå àøûðóóíó êàìñûç êûëóó ìàêñàòûí-
äà, "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòè æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13, 17-áåðåíå-
ëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìè-
íèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 
2019-æûëäûí 29-îêòÿáðûíäàãû ¹579 "Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíäà äàðû êàðàæàòòàðûíà 
áààëàðäû æºíãº ñàëóóíóí óáàêòûëóó ýðåæå-
ëåðèí áåêèò¿¿ æºí¿íäº" òîêòîìóíà òºìºíê¿-
äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:

1) 1 æàíà 3-ïóíêòòàðûíäàãû "æàíà ñîöèàë-
äûê ºí¿êò¿ð¿¿" äåãåí ñºçäºð àëûï ñàëûíñûí;

2) 4-ïóíêòóíóí áèðèí÷è àáçàöû òºìºíê¿äºé 
ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:

"4. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ñàëàìàòòûê 
ñàêòîî ìèíèñòðëèãè ìîíîïîëèÿãà êàðøû æºí-
ãº ñàëóó ÷ºéðºñ¿íäºã¿ ûéãàðûì óêóêòóó ìàì-
ëåêåòòèê îðãàí ìåíåí áèðãåëèêòå:";

3) æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèë-
ãåí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíäà äàðû êàðàæàò-
òàðûíà áààëàðäû æºíãº ñàëóóíóí óáàêòûëóó 
ýðåæåëåðèíäå:

- 1-ïóíêòóíäà:
¿÷¿í÷¿ àáçàöûíäàãû "æàíà ñîöèàëäûê ºí¿ê-

ò¿ð¿¿" äåãåí ñºçäºð àëûï ñàëûíñûí;
òºðò¿í÷¿ àáçàöû òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà 

áàÿíäàëñûí:
"Áóë Óáàêòûëóó ýðåæåëåðäèí êîëäîíóëóøó 

àòà ìåêåíäèê ºíä¿ð¿¿÷¿ëºð òàðàáûíàí ºíä¿-
ð¿ëãºí äàðû êàðàæàòòàðûíà, æåòêèð¿¿ áààñû 
100 (æ¿ç) ñîìãî ÷åéèíêè äàðû êàðàæàòòàðûíà, 
îøîíäîé ýëå Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìº-
ò¿í¿í 2007-æûëäûí 9-íîÿáðûíäàãû ¹543 "Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíäà êîíòðîëäîíóóãà òèéèø 
áîëãîí áà¢ãè êàðàæàòòàðû, ïñèõîòðîïòóê çàòòàð 
æàíà ïðåêóðñîðëîð æºí¿íäº" òîêòîìóíà ûëàéûê 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí àéìàãûíäà êîíòðîë-
äîíóóãà òèéèø áîëãîí áà¢ãè æàíà ïñèõîòðîïòóê 
äàðû êàðàæàòòàðûíà æàéûëòûëáàéò. Îøîë ýëå 
ó÷óðäà æåòêèð¿¿ áààñû 100 (æ¿ç) ñîìãî ÷åéèíêè 
äàðû êàðàæàòòàðûí ä¿¢ æàíà ÷åêåíå ñàòóóäà-
ãû êîøóëãàí áàà æåòêèð¿¿ íàðêûíûí 50 (ýë¿¿) 
ïàéûçûíàí àøïîîãî òèéèø.";

- 3-ïóíêòóíóí ýêèí÷è àáçàöûíäàãû "æàíà 
ñîöèàëäûê ºí¿êò¿ð¿¿" äåãåí ñºçäºð àëûï ñà-
ëûíñûí;

- 6-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû òºðò¿í÷¿ 
àáçàö ìåíåí òîëóêòàëñûí:

"Áààñû æºíãº ñàëûíóóãà òèéèø áîëãîí äà-
ðû êàðàæàòòàðûí óøóë Óáàêòûëóó ýðåæåëåð-
äå áåëãèëåíãåí òàðòèïòå áààñûí êàòòàáàñòàí 
àëûï êåë¿¿ãº òûþó ñàëûíàò.";

- 15-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿí-
äàëñûí:

"15. Ðåôåðåíòòèê ºëêºëºðäº äàðû êàðà-
æàòûíà êàòòàëãàí áààëàð æºí¿íäº ìààëû-
ìàò æîê áîëãîíäî æàíà áóë ôàêòû ûéãàðûì 
óêóêòóó îðãàí òàðàáûíàí áààëàðäû êàòòîî 
¿÷¿í àðûç ýýñè áåðãåí ôîðìàíûí òèåøåë¿¿ 
ãðàôàñûíà æàçóó æ¿ðã¿ç¿¿ ìåíåí ûðàñòàë-
ãàíäà, äàðû êàðàæàòûí æåòêèð¿¿í¿í îðòî÷î 
ºë÷ºíãºí áààñûíûí ñóììàñû æàíà áàæû èøè 
÷ºéðºñ¿íäºã¿ Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìûé-
çàìäàðûíäà æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
ñàëûê ìûéçàìäàðûíäà êàðàëãàí òîâàðëàðäû 
÷ûãàðóóãà áàéëàíûøêàí áàæû àëûìäàðûí 
(æûéûìäàðäû), ñàëûêòàðäû òºëºº ÷ûãûìäà-
ðûíûí ñóììàñû êàòòàëóóãà òèéèø.

Ìóðäà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíà äàðû êàðà-
æàòòàðûí æåòêèð¿¿ áîëáîãîíäî ìåäèàíäûê 
áààíûí æàíà áàæû èøè ÷ºéðºñ¿íäºã¿ Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìûéçàìäàðûíäà æàíà 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ñàëûê ìûéçàìäà-
ðûíäà êàðàëãàí òîâàðëàðäû ÷ûãàðóóãà áàé-
ëàíûøêàí áàæû àëûìäàðûí (æûéûìäàðäû), 
ñàëûêòàðäû òºëºº ÷ûãûìäàðûíûí ñóììàñû 
êàòòàëóóãà òèéèø.

Ìóðäà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíà äàðû êà-
ðàæàòûí æåòêèð¿¿ áîëáîãîíäî æàíà ðåôå-
ðåíòòèê ºëêºëºðäº äàðû êàðàæàòûíà êàò-
òàëãàí áààëàð æºí¿íäº ìààëûìàò æîê áîë-
ñî, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíà áèðèí÷è æåòêè-
ð¿¿í¿í áààñû êàòòàëóóãà òèéèø.";

- 17-ïóíêòóíóí ¿÷¿í÷¿ àáçàöû ê¿÷¿í æîãîò-
òó äåï òààíûëñûí;

- æîãîðóäà àòàëãàí Óáàêòûëóó ýðåæåëåðäèí 
2-òèðêåìåñèíèí 2-ïóíêòóíäà:

¿÷¿í÷¿ àáçàöûíäàãû "(ºç¿ àëûï êåë¿¿äº 
æåòêèð¿¿í¿í èø æ¿ç¿íäºã¿ áààñû 1.03 êîýô-
ôèöèåíòêå êºáºéò¿ëºò)" äåãåí ñºçäºð àëûï 
ñàëûíñûí;

òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû àëòûí÷û àáçàö 
ìåíåí òîëóêòàëñûí:

"ªç¿ àëûï êåë¿¿ øàðòòàðûíäà àëûï êåëèí-
ãåí äàðû êàðàæàòòàðûíà áààëàðäû êàòòîîäî 
àðûç ýýëåðè êàòòàëãàí áààíû áåëãèëººäº ÷û-
ãûìäàðäûí æàíà ýñåïêå àëóóíóí îðòî÷î ìàà-
íèñèí ýñåïòºº ¿÷¿í Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíà 
÷åéèí æ¿êòºðä¿ òàøóóãà æàíà êàìñûçäàíäû-
ðóóãà ÷ûãûìäàð áîþí÷à äîêóìåíòòåðäèí êº-
÷¿ðìºëºð¿í (òîâàðäûê êîøòîìî êàãàçäàðäû, 
ýñåï-ôàêòóðàëàðäû æ.á.) áåð¿¿ãº ìèëäåòò¿¿";

- æîãîðóäà àòàëãàí Óáàêòûëóó ýðåæåëåð-
äèí 4, 5-òèðêåìåëåðè óøóë òîêòîìäóí òèð-
êåìåñèíå ûëàéûê ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí.

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

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû À.ÆÀÏÀÐÎÂ
Áèøêåê øààðû, 
2022-æûëäûí 20-ìàéû, ¹268

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЄКМЄТЇНЇН 2012-ЖЫЛДЫН 
24-ОКТЯБРЫНДАГЫ №745 "КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН СОЦИАЛДЫК 
ФОНДУ ТАРАБЫНАН МАМЛЕКЕТТИК ПЕНСИЯЛЫК ТОПТОО ФОНДУНУН 

ПЕНСИЯЛЫК ТОПТОЛГОН КАРАЖАТТАРЫН ТЄЛЄП БЕРЇЇ ЭРЕЖЕСИ 
ЖЄНЇНДЄ" ТОКТОМУНА ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ КИРГИЗЇЇ ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН
ТОКТОМУ

Ïåíñèÿëûê òîïòîî êàðàæàòòàðûí òºëºï áåð¿¿ ìåõàíèçìäåðèí ºðê¿íäºò¿¿ ìàêñàòûíäà, 
"Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòè-
òóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13, 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2012-æûëäûí 24-îêòÿáðûíäàãû ¹745 "Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Ñîöèàëäûê ôîíäó òàðàáûíàí Ìàìëåêåòòèê ïåíñèÿëûê òîïòîî ôîíäóíóí ïåí-
ñèÿëûê òîïòîëãîí êàðàæàòòàðûí òºëºï áåð¿¿ ýðåæåñè æºí¿íäº" òîêòîìóíà òèðêåìåãå ûëà-
éûê ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí.

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

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû À.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê øààðû, 2022-æûëäûí 20-ìàéû, ¹261
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ЄЗ ЇЙЇМ – ЄЛЄЎ ТЄШЄГЇМ

А
таганат,  кандай га-
на башыбыздан та-
таал кїндєр єтпєдї?! 
Эгемендикке жеттик 

дегенибиз менен туруктуу жа-
шаар жайыбыз, єз їй-єлєў тє-
шєгїбїз жок, єгєйлєндїк чир-
кин. Арга кеткенде айла канча, 
мыйзамсыздык менен жерлер-
ди басып алууга єттїк. Айрык-
ча жумушсуздуктун айынан бор-
бор шаарыбызга агылгандар бор-
борго жакын райондордун айдоо 
жерлерин басып, там курууга 
белсеништи. Ошентип борбор 
шаарыбыз тигинен эмес туура-
сынан єсїп, элїїгє чукул жаўы 
конуштар пайда болду. Аламї-
дїн, Сокулук райондорунун ай-
доо жерлери мыйзамсыз баскын-
чылардын айынан чачкын айыл-
дарга айланды. Мыйзамсыздык 
менен жер басып алуулар бардык 
облустарда да орун алган. Жыр-
гагандарынан эмес, кыйналган-
дарынан ушул ишке барышкан. 
Кайран элге канат болор журт 
башчылар анда болбогон. Ал 
ант ургурлар єз гана керт башта-
рынын, агайын-туугандарынын 
гана кызыкчылыгын ойлошуп, 
хан сарайларды курушкан. Мам-
лекеттин байлыгын тоношуп, 

карапайым элдин кєз жашы ме-
нен эсептешпеген. Ошол себеп-
тїї їй-жайсыздардын саны бо-
луп кєрбєгєндєй кєбєйгєн. Кыз-
матчы, жумушчуларга, эмгекчи-
лерге мамлекеттин эсебинен ту-
рак жай куруу єў тургай тїшкє 
кирбей калган. Эптеп баш кал-
калар алакандай жер ээси болуу 
їчїн аргасыздыктан жер басып 
алуу мїшкїлїнє барышкан. “Бир 
кїнї болбосо, бир кїнї сїзїп са-
лышат» дешип санаага батып кїн 
кечиришкен. Танкасы келсе да 
чыкпайм, курган їйїмдїн кур-
мандыгына айланам дешип ка-
сам ичишкен.

Эў башкы кєйгєй, басып алган 
жерлери мыйзамдаштырылба-
гандыктан нечен жылдан бери 
миўдеген жашоочулар «Кызыл 
китепсиз» кїн кечиришти. Айла-
наларын карашса мекендештери 
менен жїргєндєй, ал эми мый-
зам чегине келгенде бир жактан 
ооп келген келгиндердей. Ооруп 
ооруканаларга барышса дарегин 
сурашат, каттоодо жоксуўар де-
шип балдарын мектепке алыш-
пайт, а буларда кайдагы дарек?! 
Тээ союз мезгилинде: “Мой ад-
рес – не дом, не улица, мой ад-
рес Советский союз!” деген сонун 

ыр болор эле. А, бул дарексиздер 
эмнени ырдашат? Ындыны єч-
кєндєрдїн ырыстуу ырдаар кї-
нї келер бекен дечї элек. Кудай-
га бир айтканыбыз бар экен, ал 
кїн да келди. 

Улуу башын кичик кылып 
Кыдырдай кыдырып Прези-
дентибиз Садыр Нургожоевич                         
Жапаров ошол нечен жылдан бе-
ри мыйзамсыз жашагандардын 
конуштарына келип эл менен жо-
лугушту. Борбор шаарга жакын 
жайгашкан ТЭЦ-2, Ак-Ордо жа-
на башка муктаж айылдардын 
муктаждыктарын угуп, тез арада 
чечип берди. Мыйзамдуу каттоо 
«Кызыл китептерине» ээ болгон-
дор кубангандарынан жетинал-
бай сїйїнїч жаштарын тєгїштї. 
Ак жолтой Ажосун алакан жа-
йышып алкап жатышты. Мый-
замдуу їй ээси болуу дєєлєттє-
рї тєбєлєрїн кєккє жеткирди.

Кийинки кезде турак жайга 
муктаж элди турак жай менен 
камсыз кылуу кадамдары жан-
данды. Аз айлык менен жашаган 
мугалим, врачтар, маданий жа-
на мамлекеттик кызматкерлер-
ди, бардык каалоочуларды ипо-
текалык насыя алуу жолу менен 
їй алууга шарт жагдайларды 

жакшыртуу, жеўилдетїї илге-
риледи. Кийинки ипотекалык 
насыя алуучулар 4 пайыз менен 
гана ала башташса, мурда кєбї-
рєєк пайыз менен алгандардын 
пайызы да 4 пайызга теўелди.

Албетте, «Алгандын бермеги 
бар” демекчи, ар айлык їстєк-
тєрїн тєгєргє келгенде кыйнал-
май бар эле. Мына эми мындан 
ары бул кыйынчылык да кыска-
ра турган болду. Айталык, кечээ 
жакында Министрлер Кабине-
тинин жыйынында Социалдык 
фонд тарабынан Мамлекеттик 
пенсиялык топтоо фондунун 
каражаттарын тєлєє эрежеле-
ри жєнїндє чечимдин долбоору 
жактырылды. Кубанычтуусу,  

мындан ары ипотекалык на-
сыясы бар жарандар, ошондой 
эле алардын жубайлары карыз-
дын негизги суммасын же кредит 
боюнча пайыздарды тєлєє їчїн  
пенсиялык топтоо каражатта-
рын пайдалана алышат. Болго-
ну камсыздандырылган адам-
дын, ошондой эле алардын жу-
байларынын жеке камсызданды-
руу эсебинин топтоо бєлїгїндє 
50 миў сомдон кем эмес єлчєм-
дє пенсиялык топтоо болууга ти-
йиш.

Жакшы жаўылыктар жерде жа-
тарбы? Турак жайга муктаждар-
дын їмїттєрї актала баштады.

Айчїрєк МАКЕШОВА

ЖАКШЫ ШАРТ ЖАРАШТЫ

Жогорку соттун тєрагасы За-
мирбек Базарбеков  сотторду ро-
тациялоого аз эле кїн болгонду-
гуна карабастан, жерине барып 
єз кєзї менен кєрїї їчїн иш са-
парын алыскы Баткен облусунан 
баштады. Судьялардын жайгаш-
кан жери, жашоо-шарты менен 
гана таанышпастан, алардын 
жїргїзїп жаткан ишмердїїлї-
гїнє, карап жаткан иштеринин 
сапатына жана мєєнєттєрїнє да 
єзгєчє кєўїл бурду. 

Адегенде эле Баткен облусунун 
алыскы Лейлек райондук соту-
нан баштады. Баткендин борбо-
рунан  Лейлекке  жеткенче бир 
топ убакыт эмеспи. Ал ортодо 
Тажикстан менен чектеш аймак-
тардагы айылдарды аралап єтїї-
гє туура келет. Чек арада кызмат 
кылып турган жоокерлерибиз, 
анда жашаган эл кооптуу аймак-
тарда кїн кєрїп келишет.

Лейлек райондук соту эки ка-
баттуу эски имаратта жайгаш-
кан. Бул жерге Ош жана Талас 
облустарынан  эки судья рота-
цияланып келген. Замирбек Ба-
зарбеков имаратка кирип, ал-
гач кызматкерлер отурган бєл-
мєлєрдї карап чыкты. Кїндїн 

ысыгына карабай бир 
кичинекей бєлмєдє 
бири-бирине жанаша 
отурган кызматкер-
лер шарттын жокту-
гун айтып даттаныш-
кан деле жок. Айлык 
акы тууралуу узаткан 
суроолоруна Замирбек 
Базарбеков, ушул жылдын август 
айынан баштап аппарат кызмат-
керлеринин айлыктарын кєтєрїї 
боюнча иш-аракеттер жїрїп жат-
кандыгын айтты. 

Аппарат кызматкерлери отур-
ган бєлмєлєрдє мурдагыдай пре-
зиденттердин сїрєттєрї эмес, 
Исхак Раззаковдун сїрєтї илин-
ген. Алар бул улуу инсандын ба-
сып єткєн жолу дайыма сабак 
болоорун сыймыктануу менен 
айтышты. Президент Садыр Жа-
паров єткєн жылдын башында 
эле єзїнїн портретин мамлекет-
тик имараттарга, кызматтык иш 
бєлмєлєрїнє илбєєнї сунушта-
ган эле. 

Портрет илгиси келгендерге 
Жусуп Абдрахманов, Исхак Раз-
заков сыяктуу єлкєнїн мамле-
кеттїїлїгїн тїптєп, социалдык-
экономикалык єнїгїїсїн 

шарттаган белгилїї инсандар-
дын сїрєтїн илїїнї суранган.

Андан кийин Жогорку соттун 
тєрагасы ротацияланып кел-
ген судьялардын їйлєрїнє  ба-
рып, жашоо шарттары менен таа-
нышты. Судьялар бїгїнкї кїн-
дє турак-жай маселесинде кєй-
гєйлєр бар экендигин жашы-
рышкан жок. Анткени бир гана 
соттор эмес, прокуратура кыз-
маткерлери дагы ротацияланып 
аймакка барып жаткандыктан, 
жергиликтїї тургундар  батир-
дин ижара баасын 10 миў сом-
дон  20 миўге чейин кєтєрїш-
кєн. Анын їстїнє бардык шарт-
тары бар турак-жайларды табуу 
дагы кыйынга туруп жатканды-
гын айтышты. 

Судьялар єздєрї жайланыш-
кандан кийин їй-бїлєлєрїн 
алып келе тургандыктарын, 

балдарды  мектепке, бала бакча-
ларга киргизїї жактарын карап 
жатышкандыктарын билдиришти.

Замирбек Базарбеков турак-
жай маселеси чечиле турганды-
гын айтып, бул маселе Кыргыз 
Республикасынын Президенти 
Садыр Жапаровдун кєзємєлїндє 
экендигин белгиледи. Бир жер-
ден башка бир жерге кєчїп бар-
ган судьяларга мыйзамга ыла-
йык башка жерге ишке которул-
гандыгына байланыштуу алар-
дын чыгымдарынын ордун жа-
буу да каралып жаткандыгын, 
каражаттар Министрлер Каби-
нети тарабынан сєзсїз тїрдє тє-
лєнїп бериле тургандыгын ко-
шумчалады.

Тєрага иш сапардын алкагын-
да Сїлїктї шаардык сотунда, 
Баткен облустук сотунда, Бат-
кен райондук сотунда, ошондой 

эле Кадамжай райондук жана 
Кызыл-Кыя шаардык сотторун-
да болду.

Тєрага судьялардын айлык-
тары кєтєрїлгєндїгїн, ротация 
толугу менен аягына чыкканды-
гын, эми бир гана милдет иштин 
сапатына єзгєчє кєўїл бурула 
тургандыгын билдирди. 

Анткени, ротацияланып кел-
ген судьялар мурда каралып 
баштап, бирок аягына чыкпай 
калган иштерди кайрадан карап 
башташат. Бул иштерге тиешеси 
бар тараптар їчїн тїшїнбєстїк-
тєрдї жаратышы ыктымал.

“Єзгєчє белгилеп айтайын де-
геним, бул ротацияга чейинки 
жергиликтїї судьялар тарабы-
нан каралып жаткан, бирок ка-
ралып бїтпєй калган иштерди 
алардын ордуна иштегени бар-
ган судьялар кайра башынан 
караганга мажбур, себеби бул 
мыйзамдын талабы. Ошондук-
тан элдин нааразычылыгын жа-
ратпоо їчїн аларды болушунча 
тез арада карап бїтїрїїгє ти-
йишпиз, андыктан иштерди ка-
роонун мєєнєттєрїнє, сапатта-
рына єзгєчє кєўїл бурууну талап 
кылам” деп билдирди  Замирбек 
Базарбеков.

Ал ротацияланып келген судь-
яларды азырынча эмгек єргїї 
маселесин экинчи планга коюп, 
тез арада иштерди кароого єтї-
шїн талап кылды.

«Соттор баардык иштерди ка-
роодо жогорку жоопкерчилик 
менен мамиле кылышы керек. 
Адамдын тагдырына байланыш-
туу чечимдерди кабыл алып жат-
кан соў, эмгек єргїїсїнє чыгып 
кетїї сыяктуу кєрїнїштєрдєн 
карманыўыздар» деди тєрага.

Жогорку соттун тєрагасы эл-
дин сотторго болгон кєйгєйїн 
уга билїї керек экендигин бир 
канча жолу кайталады. Замир-
бек Базарбеков ушундай эле иш 
сапарлар менен эми республика-
нын башка аймактарында болот. 

Жылдыз ДЫЙКАНОВА

ТЕЎ САЛМАКТУУЛУК

СОТТОРДУН САПАТКА ИШТЕЧЇ 
МЕЗГИЛИ КЕЛДИ

Президент Садыр Жапаровдун Жарлыгына ылайык, 
жергиликтїї судьялардын орун которуп, иштеп 
баштаганына эки жумадан ашты. Мындай ротация 
жеў ичинен келишип алып мыйзам алкагынан 
чыгып кеткен иш-аракеттерди токтотууга, 
сот системасындагы жемкорлукту азайтууга 
багытталган. Жалпы республика боюнча 412 судьяга 
жер которуп иштєєгє туура келет. Албетте, бир 
жерден экинчи жерге кєчїп барып иштєє оўой-олтоў 
иш эмес. Алардын артында їй-бїлєлєрї да бар. 
Балдарына дагы башка жакка барып билим алганга, 
ошол аймакта жашаганга туура келет. 
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН
ТОКТОМУ

«Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíäàãû òåõíèêàëûê æºíãº ñàëóóíóí 
íåãèçäåðè æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûí 
èøêå àøûðóó, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí òåõíèêàëûê æºíãº 
ñàëóó ÷ºéðºñ¿íäºã¿ ÷åíåìäèê óêóêòóê àêòûëàðûí Åâðàçèÿ 
ýêîíîìèêàëûê áèðëèãèíèí ÷å÷èìäåðèíå øàéêåø êåëòèð¿¿ 
ìàêñàòûíäà, «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáè-
íåòè æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê 
Ìûéçàìûíûí 13, 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. Òºìºíê¿ëºð áåëãèëåíñèí:
1) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí àéìàãûíäàãû ðûíîêòîðäî æ¿-

ã¿ðò¿¿äº áîëãîí ïðîäóêöèÿëàðãà êàðàòà òåõíèêàëûê ðåãëà-
ìåíòòåð ê¿÷¿íº êèðãåíãå ÷åéèí àäàìäàðäûí æàøîîñóí æà-
íà ñàëàìàòòûãûí, ºñ¿ìä¿êòºð æàíà æàíûáàðëàð ä¿éíºñ¿í 
êîðãîî æàíà êîîïñóçäóãóí êàìñûç êûëóó, àéëàíà-÷ºéðºí¿ 
ñàêòîî ìàêñàòûíäà ìèíèìàëäóó çàðûë áîëãîí ÷åíåìäåðäè 
ðåãëàìåíòòåãåí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ÷åíåìäèê óêóê-
òóê àêòûëàðûíäà æàíà (æå) ïðîäóêöèÿëàðäûí ñòàíäàðòòà-
ðûíäà êàìòûëãàí ìèëäåòò¿¿ òàëàïòàð (ìûíäàí àðû - ìèë-
äåòò¿¿ òàëàïòàð) ãàíà êîëäîíóëàò;

2) ïðîäóêöèÿëàðäûí øàéêåøòèãèí ìèëäåòò¿¿ ò¿ðäº ûðàñ-
òîî Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òàðà-
áûíàí áåêèòèëãåí Øàéêåøòèãè ìèëäåòò¿¿ ò¿ðäº òàñòûêòà-
ëóó÷ó ïðîäóêöèÿëàðäûí òèçìåãèíå êèðãèçèëãåí ìèëäåòò¿¿ 
òàëàïòàðãà ûëàéûê ãàíà æ¿çºãº àøûðûëàò.

2. Åâðàçèÿ ýêîíîìèêàëûê áèðëèãèíèí òåõíèêàëûê ðåãëà-
ìåíòòåðè êàáûë àëûíãàíãà ÷åéèí òºìºíê¿ëºð áåêèòèëñèí:

1) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíäà ïðîäóêöèÿëàðäûí øàéêåø-
òèãèí ìèëäåòò¿¿ ò¿ðäº ûðàñòîî æ¿ðã¿ç¿¿í¿í òàðòèáè 1-òèð-
êåìåãå ûëàéûê;

2) Øàéêåøòèãè ìèëäåòò¿¿ ò¿ðäº ûðàñòàëóó÷ó ïðîäóêöèÿ-
ëàðäûí òèçìåñè 2-òèðêåìåãå ûëàéûê;

3) Øàéêåøòèãè ìèëäåòò¿¿ ò¿ðäº ûðàñòàëóó÷ó ïðîäóêöèÿ-
ëàðäûí òèçìåñèíå êèðãèçèëãåí ïðîäóêöèÿëàðäû Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí àéìàãûíà òàøûï êåë¿¿ òàðòèáè 3-òèð-
êåìåãå ûëàéûê.

3. Ïðîäóêöèÿëàðäû ñåðòèôèêàöèÿëîî áîþí÷à àêêðåäèòà-
öèÿëàíãàí îðãàíäàð:

1) áèð àéëûê ìººíºòòº Øàéêåøòèãè ìèëäåòò¿¿ ò¿ðäº ûðàñ-
òàëóó÷ó ïðîäóêöèÿëàðäûí òèçìåñèíå êèðãèçèëãåí ïðîäóê-
öèÿëàðäûí øàéêåøòèãèí ìèëäåòò¿¿ ò¿ðäº ûðàñòîî æ¿ðã¿ç¿¿ 
æîë-æîáîëîðóí óøóë òîêòîìãî ûëàéûê êåëòèðñèí;

2) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíäà ïðîäóêöèÿëàðäûí øàéêåøòè-
ãèí ìèëäåòò¿¿ ò¿ðäº ûðàñòîî æ¿ðã¿ç¿¿í¿í òàðòèáèíå ûëà-
éûê Øàéêåøòèãè ìèëäåòò¿¿ ò¿ðäº ûðàñòàëóó÷ó ïðîäóêöèÿ-
ëàðäûí òèçìåñèíå êèðãèçèëãåí ïðîäóêöèÿëàðäûí øàéêåø-
òèãèí ìèëäåòò¿¿ ò¿ðäº ûðàñòîîíó æ¿çºãº àøûðñûí;

3) øàéêåøòèê ñåðòèôèêàòòàðûíûí áëàíêòàðûí, øàéêåøòèê 
ñåðòèôèêàòòàðûíûí òèðêåìåëåðèí æàíà êº÷¿ðìºëºð¿í, øàé-
êåøòèê áåëãèñè áàð ãîëîãðàôèÿëûê ìàðêàëàðäû ýñåïêå àëñûí;

4) àé ñàéûí, îò÷åòòóê àéäàí êèéèíêè àéäûí 5èíå ÷åéèí 
òåõíèêàëûê æºíãº ñàëóó áîþí÷à ûéãàðûì óêóêòóó îðãàíãà 
áåðèëãåí øàéêåøòèê ñåðòèôèêàòòàð æàíà øàéêåøòèê æº-
í¿íäº êàòòàëãàí äåêëàðàöèÿëàð òóóðàëóó ðååñòðäè, àðûç 
áåð¿¿÷¿ òàðàáûíàí êîîïñóçäóêòóí ìèëäåòò¿¿ òàëàïòàðû áó-
çóëãàí ó÷óðëàð æºí¿íäº ìààëûìàòòàðäû áåðñèí.

4. Òåõíèêàëûê æºíãº ñàëóó áîþí÷à ûéãàðûì óêóêòóó îð-
ãàí ñåðòèôèêàöèÿëîî áîþí÷à àêêðåäèòàöèÿëàíãàí îðãàíäàð 
æàíà øàéêåøòèê æºí¿íäº äåêëàðàöèÿëàðäû êàòòîî áîþí-
÷à ûéãàðûì óêóêòóó îðãàíäàð òàðàáûíàí Êûðãûç Ðåñïóáëè-
êàñûíûí Óêóê áóçóóëàð æºí¿íäº êîäåêñèíäå êàðàëãàí øàé-
êåøòèêòè ûðàñòîî æîë-æîáîëîðóí áóçóóëàð áåëãèë¿¿ áîë-
ãîíäî, àêêðåäèòàöèÿëîî áîþí÷à óëóòòóê îðãàí òàðàáûíàí 
÷å÷èì êàáûë àëûíãàíãà ÷åéèí àëàðäûí «Áèðäèêò¿¿ òåðå-
çå» TULPAR-SYSTEM ìààëûìàòòûê ñèñòåìàñûíà êèð¿¿ñ¿í 
òîêòîòóï òóðñóí.

5. Ìàìëåêåòòèê îðãàíäàð àëòû àéëûê ìººíºòòº è÷êè àê-
òûëàðûí óøóë òîêòîìãî ûëàéûê êåëòèðñèí.

6. Òºìºíê¿ëºð ê¿÷¿í æîãîòòó äåï òààíûëñûí:
1) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2005-æûëäûí 

30-äåêàáðûíäàãû ¹639 «Ïðîäóêöèÿíûí øàéêåøòèãèí ìèë-
äåòò¿¿ ò¿ðäº òàñòûêòîî æºí¿íäº» òîêòîìó;

2) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2006-æûëäûí 
11-ÿíâàðûíäàãû ¹8 «Øàéêåøòèãè ìèëäåòò¿¿ ò¿ðäº òàñòûê-
òàëóóãà òèéèø áîëãîí ïðîäóêöèÿëàðäû Êûðãûç Ðåñïóáëè-
êàñûíûí àéìàãûíà æ¿ã¿ðò¿¿ ¿÷¿í àëûï êåë¿¿í¿í òàðòèáè 
æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ÷åãèíåí ñûðòêàðû àëûíãàí 
ïðîäóêöèÿíûí øàéêåøòèãèí ìèëäåòò¿¿ ò¿ðäº òàñòûêòîîíóí 
íàòûéæàëàðûí òààíóó æºí¿íäº» òîêòîìó;

3) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2006-æûëäûí  
5-èþëóíäàãû ¹495 «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 
àéðûì ÷å÷èìäåðèíå ºçãºðò¿¿ëºðä¿ æàíà òîëóêòîîëîðäó 
êèðãèç¿¿ æºí¿íäº» òîêòîìó;

4) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2007-æûëäûí 
27-àâãóñòóíäàãû ¹377 «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿-
í¿í àéðûì ÷å÷èìäåðèíå ºçãºðò¿¿ëºðä¿ æàíà òîëóêòîîëîð-
äó êèðãèç¿¿ æàíà ê¿÷¿í æîãîòòó äåï òàáóó æºí¿íäº» òîêòî-
ìóíóí 54, 58 æàíà 60-ïóíêòòàðû;

5) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2008-æûëäûí 
5-ìàðòûíäàãû ¹72 «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 
àéðûì ÷å÷èìäåðèíå ºçãºðò¿¿ëºðä¿ æàíà òîëóêòîîëîðäó 
êèðãèç¿¿ æºí¿íäº» òîêòîìóíóí 2-ïóíêòó;

6) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2009-æûëäûí 
18-ôåâðàëûíäàãû ¹128 «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìº-
ò¿í¿í àéðûì ÷å÷èìäåðèíå ºçãºðò¿¿ëºðä¿ æàíà òîëóêòîîëîð-
äó êèðãèç¿¿ æºí¿íäº» òîêòîìóíóí 5-ïóíêòó;

7) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2010-æûëäûí 
25-ìàðòûíäàãû ¹178 «Øàéêåøòèê ñåðòèôèêàòûíûí æàíà 
øàéêåøòèê æºí¿íäº äåêëàðàöèÿíûí áëàíêòàðûíûí æà¢û 
¿ëã¿ëºð¿í áåêèò¿¿ æºí¿íäº» òîêòîìóíóí 2-ïóíêòó;

8) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2011-æûëäûí 
6-ñåíòÿáðûíäàãû ¹535 «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìº-
ò¿í¿í 2006-æûëäûí 11-ÿíâàðûíäàãû ¹8 «Øàéêåøòèãè ìèë-
äåòò¿¿ ò¿ðäº òàñòûêòàëóóãà òèéèø áîëãîí ïðîäóêöèÿëàðäû 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí àéìàãûíà æ¿ã¿ðò¿¿ ¿÷¿í àëûï 
êåë¿¿í¿í òàðòèáè æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ÷åãèíåí 
ñûðòêàðû àëûíãàí ïðîäóêöèÿíûí øàéêåøòèãèí ìèëäåòò¿¿ 
ò¿ðäº òàñòûêòîîíóí íàòûéæàëàðûí òààíóó æºí¿íäº» òîê-
òîìóíà ºçãºðò¿¿ëºðä¿ æàíà òîëóêòîîëîðäó êèðãèç¿¿ òóó-
ðàëóó» òîêòîìó;

9) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2012-æûëäûí 
17-àâãóñòóíäàãû ¹573 «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿-

í¿í àéðûì ÷å÷èìäåðèíå ºçãºðò¿¿ëºðä¿ æàíà òîëóêòîîëîð-
äó êèðãèç¿¿ æºí¿íäº» òîêòîìó;

10) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2013-æûëäûí 
6-ìàðòûíäàãû ¹122 «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 
2005-æûëäûí 30-äåêàáðûíäàãû ¹639 «Ïðîäóêöèÿíûí ìèë-
äåòò¿¿ ò¿ðäº øàéêåøòèãèí òàñòûêòîî æºí¿íäº» òîêòîìóíà 
ºçãºðò¿¿ëºðä¿ êèðãèç¿¿ òóóðàëóó» òîêòîìó;

11) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2013-æûëäûí 
28-ìàéûíäàãû ¹296 «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 
2006-æûëäûí 11-ÿíâàðûíäàãû ¹8 «Øàéêåøòèãè ìèëäåòò¿¿ 
ò¿ðäº òàñòûêòàëóóãà òèéèø áîëãîí ïðîäóêöèÿëàðäû Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí àéìàãûíà æ¿ã¿ðò¿¿ ¿÷¿í àëûï êåë¿¿í¿í 
òàðòèáè æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ÷åãèíåí ñûðòêàðû 
àëûíãàí ïðîäóêöèÿíûí øàéêåøòèãèí ìèëäåòò¿¿ ò¿ðäº òàñ-
òûêòîîíóí íàòûéæàëàðûí òààíóó æºí¿íäº» òîêòîìóíà òî-
ëóêòîîëîðäó êèðãèç¿¿ òóóðàëóó» òîêòîìó;

12) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2014-æûëäûí 
13-ÿíâàðûíäàãû ¹22 «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 
2006-æûëäûí 11-ÿíâàðûíäàãû ¹8 «Øàéêåøòèãè ìèëäåòò¿¿ 
ò¿ðäº òàñòûêòàëóóãà òèéèø áîëãîí ïðîäóêöèÿëàðäû Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí àéìàãûíà æ¿ã¿ðò¿¿ ¿÷¿í àëûï êåë¿¿í¿í 
òàðòèáè æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ÷åãèíåí ñûðòêàðû 
àëûíãàí ïðîäóêöèÿíûí øàéêåøòèãèí ìèëäåòò¿¿ ò¿ðäº òàñ-
òûêòîîíóí íàòûéæàëàðûí òààíóó æºí¿íäº» òîêòîìóíà ºç-
ãºðò¿¿ êèðãèç¿¿ òóóðàëóó» òîêòîìó;

13) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2015-æûëäûí 
24-àâãóñòóíäàãû ¹599 «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìº-
ò¿í¿í àéðûì ÷å÷èìäåðèíå ºçãºðò¿¿ëºðä¿ êèðãèç¿¿ æºí¿í-
äº» òîêòîìó;

14) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2015-æûëäûí 
2-äåêàáðûíäàãû ¹815 «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿-
í¿í àéðûì ÷å÷èìäåðèíå ºçãºðò¿¿ëºðä¿ æàíà òîëóêòîîëîðäó 
êèðãèç¿¿ æºí¿íäº» òîêòîìóíóí 1 æàíà 3-ïóíêòòàðû;

15) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2019-æûëäûí 
30-äåêàáðûíäàãû ¹733 «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìº-
ò¿í¿í ïðîäóêöèÿíûí øàéêåøòèãèí áààëîî ÷ºéðºñ¿íäºã¿ àé-
ðûì ÷å÷èìäåðèíå ºçãºðò¿¿ëºðä¿ êèðãèç¿¿ æºí¿íäº» òîêòî-
ìóíóí 1-ïóíêòó;

16) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2020-æûëäûí 
6-ôåâðàëûíäàãû ¹69 «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿-
í¿í 2005-æûëäûí 30-äåêàáðûíäàãû ¹639 «Ïðîäóêöèÿíûí 
øàéêåøòèãèí ìèëäåòò¿¿ ò¿ðäº òàñòûêòîî æºí¿íäº» òîêòî-
ìóíà ºçãºðò¿¿ êèðãèç¿¿ òóóðàëóó» òîêòîìó;

17) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2020-æûëäûí 
13-ôåâðàëûíäàãû ¹79 «Áàæû èøè ÷ºéðºñ¿íäºã¿ àéðûì 
ìàñåëåëåð æºí¿íäº» òîêòîìóíóí 3-ïóíêòó.

7. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí Ïðå-
çèäåíòòèí æàíà Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí ÷å÷èìäåðèí àò-
êàðóóíó êîíòðîëäîî áàøêàðìàëûãûíà æ¿êòºëñ¿í.

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

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû À.ÆÀÏÀÐÎÂ
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КАРАМАГЫНА ЄТКЄРЇП БЕРЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН
ТОКТОМУ

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Èø 
áàøêàðìàñûíûí ìàòåðèàëäûê-òåõíèêàëûê áàçàñûí 
÷û¢äîî, àíûí âåäîìñòâîëóê óþìäàðûíûí èøèí 
ê¿÷ºò¿¿, îøîíäîé ýëå Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí æàíà Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Èø áàøêàðìà-
ñûíûí êûçìàòêåðëåðè ¿÷¿í äåí ñîîëóêòó ÷û¢äîî÷ó 
ýñ àëóóíó óþøòóðóó ìàêñàòûíäà, "Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº" Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìû-
íûí 13, 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýêîíîìèêà æàíà 
êîììåðöèÿ ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó Ìàìëåêåò-
òèê ì¿ëêò¿ áàøêàðóó áîþí÷à ôîíä Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Ìàäàíèÿò, ìààëûìàò, ñïîðò æàíà 
æàøòàð ñàÿñàòû ìèíèñòðëèãè ìåíåí áèðãåëèêòå 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìàäàíèÿò, ìààëûìàò, 
ñïîðò æàíà æàøòàð ñàÿñàòû ìèíèñòðëèãèíå êà-
ðàøòóó "Âèòÿçü" ìàìëåêåòòèê èøêàíàñûí Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Èø áàø-
êàðìàñûíûí êàðàìàãûíà áåëãèëåíãåí òàðòèïòå 
ºòêºð¿ï áåðñèí.

2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Èø 
áàøêàðìàñû "Âèòÿçü" ìàìëåêåòòèê èøêàíàñûí þñ-
òèöèÿ îðãàíäàðûíäà ìàìëåêåòòèê êàéðà êàòòîîíó 
áåëãèëåíãåí òàðòèïòå æ¿ðã¿çñ¿í.

3. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 
2010-æûëäûí 27-ñåíòÿáðûíäàãû ¹214 "Âèòÿçü" 
ìàìëåêåòòèê èøêàíàñûí ò¿ç¿¿ æºí¿íäº" òîêòîìó-
íà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:

1) 11, 2-ïóíêòòàðû ê¿÷¿í æîãîòòó äåï òààíûëñûí;
2) æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí 

"Âèòÿçü" ìàìëåêåòòèê èøêàíàñûíûí óñòàâû ê¿÷¿í 
æîãîòòó äåï òààíûëñûí.

4. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êà-
áèíåòèíèí 2021-æûëäûí 10-äåêàáðûíäàãû ¹300 
"Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýêîíîìèêà æàíà êîì-
ìåðöèÿ ìèíèñòðëèãèíèí âåäîìñòâîëóê áºë¿ìäº-
ð¿í¿í æàíà óþìäàðûíûí ìàñåëåëåðè æºí¿íäº" 
òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:

æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Êûð-

ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýêîíîìèêà æàíà êîììåð-
öèÿ ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó Ìàìëåêåòòèê ì¿ëêò¿ 
áàøêàðóó áîþí÷à ôîíääóí áàøêàðóó ñõåìàñûí-
äà "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýêîíîìèêà æàíà 
êîììåðöèÿ ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó Ìàìëåêåò-
òèê ì¿ëêò¿ áàøêàðóó áîþí÷à ôîíääóí àëäûíäà-
ãû "Âèòÿçü" ìàìëåêåòòèê èøêàíàñû" äåãåí ïîçè-
öèÿ àëûï ñàëûíñûí.

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

2012-æûëäûí 1 -àâãóñòóíäàãû ¹528 "Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í êýý áèð ÷å÷èìäåðèíå 
ºçãºðò¿¿ëºðä¿ æàíà òîëóêòîîëîðäó êèðãèç¿¿ æº-
í¿íäº" òîêòîìó;

2) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 
2017-æûëäûí 8-èþíóíäàãû ¹348 "Âèòÿçü" ìàì-
ëåêåòòèê èøêàíàñûí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ìàäàíèÿò, ìààëûìàò æàíà òóðèçì ìèíèñòðëèãè-
íèí êàðàìàãûíà ºòêºð¿ï áåð¿¿ æºí¿íäº" òîêòîìó;

3) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êà-
áèíåòèíèí 2021-æûëäûí 11-îêòÿáðûíäàãû ¹218 
"Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìàäàíèÿò, ìààëû-
ìàò, ñïîðò æàíà æàøòàð ñàÿñàòû ìèíèñòðëèãè-
íèí èøèíèí àéðûì ìàñåëåëåðè æºí¿íäº" òîêòî-
ìóíóí 1-ïóíêòó æàíà 1-òèðêåìåñè;

4) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáè-
íåòèíèí 2021-æûëäûí 6-íîÿáðûíäàãû ¹242 "Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí ò¿-
ç¿ì¿ æàíà êóðàìû áåêèòèëãåíäèãèíå áàéëàíûøòóó 
óþøòóðóó ÷àðàëàðû æºí¿íäº" òîêòîìóíóí 4-ïóíê-
òóíóí 64-ïóíêò÷àñû.

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

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

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû À.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê øààðû, 2022-æûëäûí 20-ìàéû, ¹266

2022-2026-ЖЫЛДАРЫ КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИКТИ ЖАНА 

ИННОВАЦИЯЛАРДЫ ЄНЇКТЇРЇЇНЇН МАМЛЕКЕТТИК 
ПРОГРАММАСЫН БЕКИТЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН
ТОКТОМУ

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 2021-æûëäûí 12-îêòÿáðûíäàãû 
¹435 Æàðëûãû ìåíåí áåêèòèëãåí 2026-æûëãà ÷åéèí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûí 
ºí¿êò¿ð¿¿í¿í óëóòòóê ïðîãðàììàñûí èøêå àøûðóó, îøîíäîé ýëå 2026-æûë-
ãà êàðàòà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíäà èíòåëëåêòóàëäûê ìåí÷èêòèí æàíà èííî-
âàöèÿëàðäûí òå¢äåëãåí æàíà íàòûéæàëóó ýêîñèñòåìàñûí êàëûïòàíäûðóó 
¿÷¿í øàðòòàðäû ò¿ç¿¿ ìàêñàòûíäà, "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòè æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 
13, 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáè-
íåòè òîêòîì êûëàò:

1. Òºìºíê¿ëºð áåêèòèëñèí:
1) 2022-2026-æûëäàðû Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíäà èíòåëëåêòóàëäûê ìåí÷èêòè 

æàíà èííîâàöèÿëàðäû ºí¿êò¿ð¿¿í¿í ìàìëåêåòòèê ïðîãðàììàñû (ìûíäàí àðû - 
Ìàìëåêåòòèê ïðîãðàììà) 1-òèðêåìåãå ûëàéûê;

2) Ìàìëåêåòòèê ïðîãðàììàíû èøêå àøûðóó áîþí÷à èø-÷àðàëàðäûí ïëàíû 
(ìûíäàí-àðû – Ïëàí) 2-òèðêåìåãå ûëàéûê;

3) Ìàìëåêåòòèê ïðîãðàììàíû èøêå àøûðóóíó ìîíèòîðèíãäºº æàíà áààëîî 
èíäèêàòîðëîðóíóí ìàòðèöàñû 3-òèðêåìåãå ûëàéûê;

4) Ìàìëåêåòòèê ïðîãðàììàíûí áþäæåòè 4-òèðêåìåãå ûëàéûê.
2. Ìàìëåêåòòèê ïðîãðàììàíû æàíà Ïëàíäû èøêå àøûðóó ¿÷¿í æîîïòóó ìè-

íèñòðëèêòåð, àäìèíèñòðàòèâäèê âåäîìñòâîëîð, æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàø-
êàðóó îðãàíäàðû, ìàìëåêåòòèê ìåêåìåëåð æàíà óþìäàð àëàðäûí àòêàðûëû-
øûí êàìñûç êûëñûí æàíà àð áèð æàðûì æûëäûí æûéûíòûãû áîþí÷à îò÷åòòóê 
ìåçãèëäåí êèéèíêè àéäûí 10óíàí êå÷èêòèðáåñòåí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíå êàðàøòóó Èíòåëëåêòóàëäûê ìåí÷èê æàíà èííîâàöèÿ-
ëàð àãåíòòèãèíå òèåøåë¿¿ ìààëûìàòòû áåðèï òóðñóí.

3. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíå êàðàøòóó Èíòåëëåê-
òóàëäûê ìåí÷èê æàíà èííîâàöèÿëàð ìàìëåêåòòèê àãåíòòèãè:

- óøóë òîêòîìäîí êåëèï ÷ûãóó÷ó çàðûë áîëãîí ÷àðàëàðäû êºðñ¿í;
- àð áèð æàðûì æûëäûí æûéûíòûãû áîþí÷à îò÷åòòóê ìåçãèëäåí êèéèíêè àé-

äûí 25èíåí êå÷èêòèðáåñòåí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìè-
íèñòðàöèÿñûíà Ìàìëåêåòòèê ïðîãðàììàíû æàíà Ïëàíäû èøêå àøûðóóíóí æ¿-
ð¿ø¿ æºí¿íäº îò÷åò áåðèï òóðñóí.

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

5. Áóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï îí áåø ê¿í ºòêºíäºí êè-
éèí ê¿÷¿íº êèðåò.

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû À.ÆÀÏÀÐÎÂ
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АСЫЛЗАТ

2022-жылдын  31-майы 7
Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити

ЖАЛГЫЗ КЫЗ 
“ТУЛТУШКА” ЖАНА 
БОЛОЧОК АКТРИСА

Мен бир їй-бїлєнїн тунумун, 
анан дагы кыздан жалгызмын. Їч 
эркек бир тууганым бар, Кудайга 
шїгїр, аман болушсун. Мени ки-
чинемде, мектепке киргенге чейин 
“тултушка” деп эркелетип коюшчу. 
Эки бетим тултуйган, толук болго-
нум їчїн ошондой “сонун” ат жа-
бышып калса керек. Ал єзїмє деле 
жакчу, маанисин тїшїнбєсєм ке-
рек. Кокустан бирєє-жарым атым-
дан чакырса чалкаман кетчїмїн. 
Азыр ойлосом мен бала чактан эле 
бай экенмин. Себеби, ата-энем, чоў 
ата-чоў энем,таята-тайэнем, чоў 
тайэнемдер кєптєн кїткєн кыз не-
бере болдум. Азыркы япондордун 
тарбиясындай жок жана болбойт 
дегенди билбей чоўойдум. Мек-
тептин босогосун адеп аттаган-
да эле жаралган єжєрлїк, лидер-
лик сапат мени ємїр бою коштоп 
жїргєндєй. “Эрке талтаў” мїнєзї-
мє апам тигип берген чийбаркыт 
шара-вара шымдарым жарашкан-
данбы билбейм, айтор мектеп фор-
мамдан башка кєйнєгїмдїн бар 
экени эсимде жок. Эркек балдар-
дын артында калбай бактан бак-
ка секирип кїн єткєрчїбїз. Эркек 
мїнєз кїтїп, аларга гана тиеше-
лїї жумуштарды кєргєндїктєн со-
зулуп їй оокат кылганды деле їй-
рєнбєптїрмїн. Асылбек иним ил-
мийген арык бала болчу. Ага ка-
раганда бир топ эле олбурлуу мен 
аны далай жолу ыйлаттым. Удаа 
болгон їчїнбї, айтор азыр кїлїп 
эстеп калабыз. 7-классты аяктаган-
дан кийин борбордогу №5-мектеп-
ке келип окуп калдым. Чыгарма-
чылыгымдын башаты ошол мектеп 
болду десем болот. Ошондо эле чы-
гармачыл балдар-кыздарды топтоп 

алып драмалык ийрим уюштуруп, 
Чїй боорундагы айылдарга спек-
такль коюп келчїбїз. Биринчи жо-
лу “Курманбек” спектаклин кой-
гонбуз. Бир этек акча алып келип 
бергендеги класс жетекчим Ка-
липа Талипова, мектеп директо-
ру Сагын Кутманалиева эжекелер-
дин кїлгєнї дале эсимде. Ал мек-
тепти бїтїргєнїбїзгє быйыл элїї 
жыл болду.

АТАМ ЖАНА КОЛ 
МАШИНЕ

“Менин атам жакшы адам” де-
ген сєз мода болбодубу. А менин 
атам чынында  мыкты адам бол-
чу, айта берсем гезиттин бир бети 

жетпейт. Кїйгєнїм, 51 жашында 
оорудан єтїп кетти. Єтє эле жаш 
кеткенин єзїм атамдын жашынан 
єтїп кеткенден кийин тїшїндїм. 
Разия, “атамдан алган алгачкы бе-
лек” деген сенин сурооў мени кєп-
кє ойлондурду. Атамдан белек де-
ле албаптырмын...Бирок бир окуя 
бар. Мен жаўы эле тєрєлгєн учур 
экен, атам айылдын кєк дїкєнї-
нєн кийим тикчї кол машинаны 
тердеп-кургап кєтєрїп келе жа-
тат дейт. 

- Оой, Обоке, (паспортто Аваз, 
айылда Обоз эле) бул кол машина-
ны эмне кыласыў? – дешсе

- Кыздуу болдум, ошо кызыма 
алдым... 

- Иий кокуй, ал кызыў чоўоюп, 
бул машинаны тиккенче кай за-
ман...

Ырас эле, кай заман?.. Атамдын 
кєзї єткєнїнє 46 жыл болду. Ошол 
“ПМЗ им.Калинина” деген кол ма-
шинем дагы эле бар. Ушул кїнгє 
чейин келин-кыздарым менен ке-
ректїї нерселерди зыпылдатып 
тиге коебуз. Атааў гєрї, ємїр жок, 
а темир деген жїрє берет экен...

КЄЛДЇК АПАМДЫН 
ТЄРКЇНЇ БАТКЕН

Апам Роза – билимдїї, изде-
нїїдєн талбаган, даанышман, єтє 
кєтєрїмдїї киши эле. Тєрт баланы 
єстїрїп, тарбиялап, окутуп жїрїп 
єзї да жогорку билимге ээ болду. 
КМУнун тарых факультетин аяк-
тап, алыскы Баткен жергесинде 
аз учур мугалим болду. Анан бат 
эле директор болуп иштеп, элдин 
алкоосуна татып, билим берїїдє 
єтє зор эмгек сиўирди. Кєптєгєн 

сыйлыктары менен катар “Эл агар-
туунун отличниги” болду. Апамды 
билген Баткендик туугандар кї-
нї бїгїнкїгє чейин тєркїндєй бо-
луп кабарлашып турушат. Учурдан 
пайдаланып тереў ыраазычылык 
билдирип кетким келет. Апам ме-
нин жашоодогу улуу тирегим эле, 
атама караганда апама арналган 
чыгармаларым арбын. 

БИР СЕЗИМ ЖАНА 
ГАРМОНИЯ

Адам баласы канча жашаса, 
ошончо жїрєгї Сїйїїгє толуп 
жїрїшї керектигин тїшїндїм. 
Киндик кан тамган кичинекей 
айылыўды, бутуў баскан ар бир 
жайлоо-кыштоосун, ата-эне, бир 
туугандар, достор деп жїрїп эле 
бир кїнї уурдана карап, сїйїї ка-
тын берген боз уланды имерчик-
тейсиў.. Балалык алгачкы сезим 
бат эле єзгєрєт сыяктанат.. 

Олуттуу, тереў, кїчтїї сїйїїнї 
акыл токтоткондо жолуктурдум. 

Кыргыздын чыгаан уулу 
Ташбоо Жумагулов менен 
кырк жыл чамалаш ємїр 
сїрдїм.  “Баары сонун, 
май кєл- сїт кєл” жашоо 
кечирдик дегенден алыс-
мын. Кадимки эле эл ка-
тары турмуш кїттїк. Биз-
де бири-бирибизди кыйып 
кетпей турган жан дїйнє-
нїн шайкештиги (гармония) 
бар эле. Бакыттын бир фор-
муласы ушул болсо керек. 
Байлык басып, дїнїйє, мал-
кел жыйноо, там-таш алып 

“запастап” коюу деген башыбыз-
га келбептир... Китеп эле ала бе-
риптирбиз. Баарына єзї кол там-
гасын коюп, айын, кїнїн жазып 
койчу эле. Окуучу, студент бала-
чакалар издегенин таап алып, “ата-
ма рахмат” деп сїйїнїп колдонуп 
жатышат. 

ТАШКЕ МЕНЕН БИР 
АСЫЛ ДООРУМ 
ЄТТЇ, КЕТТИ...

“Келгендин кетмеги бар” деген-
дей, баарыбыздын бир гана Ку-
дай билген кетээр чагыбыз бар 
да, бул ачуу чындык. Кєкїрєктє-
гї кєп максаттар тынчытпай, шаш-
тырып калат экен...Мени жоготуу 
азабынан бала-чакамдын сїйїїсї, 
камкордугу менен чыгармачылык 
гана алаксытып, сооротуп, алдап, 
жетелеп, кайра жолго салып кой-
ду. Чоў эне, тайэне болуу бакты-
сынын да єзїнчє бир керемет эке-
нин туюп-сезїї бакыт тура. Ал эми 
Ташкем менин жїрєгїм согуп, ка-
ным айланып турганда дайыма жа-
нымда, жїрєгїмдє. Кїлсєм кубат-
таган, ыйласам соороткон арка-бел 
жєлєгїм бойдон. Конокко барсам 
ардактуу ордуна, керилген тєрїнє, 
насаат-кеўеш кебине, а тїгїл кїл-
кїсїнє мїнєт сайын зар экенимди 
сезгендей элес калтырат. Кайран 
Ташкем, кыраан элеў...

ДЇЙНЄ. БИЗ 
ЖАНА МЕН

Мен эс тарткандан эле єзїмє 
“дїйнєгє неге туулдум, неге кел-
дим?” деген суроону берип келе 

жатам. Ага єзїм жооп издейм. 
Кээде бїтїрїп жаткан иштери-
ме алымсынбайм, нааразы болом. 
Коомдо болуп жаткан айрым бир 
терс кєз караштагы, тєбє чачты 
тик тургузган окуяларга журєгїм 
ооруйт. Соцтармактагы кайым 
айтышуу менен сєгїнїїлєр сєє-
гїмє єтєт, паранжы кийип алган 
кыз-келиндериме боорум ачыйт... 
Ушулардын баардыгына жетиштїї 
илим-билим, руханий азык бере 
албай жатканыбызга єзїмдї кї-
нєєлїїдєй сезем.

Дїйнє биз ары-бери караганча 
эле єзгєрїп баратат. Эгемендик ал-
дык деп 30 жыл мурун єлкєбїздїн 
эшигин аўырайтып ачкан экен-
биз. Батыштын да, чыгыштын да 
ыпыр-сыпыры агып кирип, орун-
очок алып алыптыр... Улуттук баа-
лулуктарыбызга, каада-салт, їрп-
адаттарыбызга, тилибиз менен ди-
либизге батыл кол салып жатышат. 
Бїгїнкї кєйгєй – єткєндїн туун-
дусу!

ЖАРЛЫК ЖАРДАМГА 
КЕЛДИ

Кечээ, 21-мартта КР Президен-
ти Садыр Жапаровдун эў бир за-
рыл, керектїї, мезгилдин талабы-
на ылайык эки Жарлыгы чыкты. 
Бул Жарлыктын жарык кєрїшїнє 
бир топ белгилїї єнєр адамдары-
нын Президентибизге кат менен 
кайрылуусу себепчи болду, анын 
ичинде мен да бармын. Мамлекет-
тик Катчы С.Касманбетовдун иш 
билгилиги, дилгирлиги жана ти-
келей жардамы менен ыкчам жї-
зєгє ашып кеткенсиди. Мени єз-
гєчє кубандырганы КР Мада-
ният Министрлигине караштуу 
Кино департаментинин алдында 
“Кыргызсериал” чыгармачылык-
єндїрїштїк Бирикмеси мамле-
кеттик мекемесинин тїзїлгєнї 
болду. Айта кетпесем болбос. КР 
Маданият министри А.Жаман-
гулов да, Кино департаментинин 
жетекчиси М.Бектеналиев да ти-
лектеш болуп, кол сунушту. Чын 
дилден ыраазыбыз. Жалпы улут-
тук кино искусствосун єнїктїрїї 
менен катар ата мекендик сериал-
дардын байма-бай тартылуусу ке-
ректигин тїшїнїп, туура кадам 
ташталды. Мамлекеттик идео-
логияны калктын калыў катма-
рына жеткирїїдє кєркєм сериал-
дын ролу абдан чоў экенин моюн-
даганы болду.  Сериалды эл єзї 
издеп, кубалап жїрїп кєрєт. Ата 
мекендик сериалдардын баркын 
кєтєрїї менен келечек муунду 
тарбиялоого аз болсо да єз салы-
мыбызды кошкон болобуз. Каар-
мандарын ата-журтту сїйїї, пат-
риот болуу, адамгерчилик, таза-
лык, боорукердик, ыймандуулук, 
баатырдык ж.б. сыяктуу сапаттарга 
чулгап койсо, ар бир кєрїїчї таа-
сирленип, їлгї алаары айдан ачык. 
Кыскасы, мамлекет башчыбыз-
дын бул Жарлыгы коомду, келе-
чек муунду тарбиялоого зор тааси-
рин тийгизээри убакыттын єтїшї 
менен тарых болуп калат. Менин 
пайдам єз єлкємє ушул багытта 
тийип калса экен деп тилек кылам.

Разия ЖООШБАЕВА

Кыргыз Республикасынын эмгек сиўирген артисти, продюсер, 
акын, драматург Жеўишгїл ЄЗЇБЕКОВА: акын, драматург Жеўишгїл 

"Тултушка"

Атамдан калган белек

Апам, мен, Асылбек жана Боосунбек таякем



- Кудайберди Гапаралиевич, 
“чї” дегенде эле акыркы мез-
гилде окуу жайлар арасында 
кызуу талаш-тартыш жара-
тып жаткан медициналык фа-
культеттер, колледждер туура-
луу суроо берейин деп чечтим. 
Саламаттык сактоо министри 
Алымкадыр Бейшеналиев  єл-
кє боюнча учурдун талабына 
жооп бербеген 12 медициналык 
окуу жайы жабылганын шар-
дана кылды. Бирок,  ошол эле 
учурда Ош мамлекеттик уни-
верситетине Оштогу эски шаар-
дык оорукана берилгендигин 
айтты.  

- Элге медициналык кызмат кєр-
сєтїїнїн сапатын жогорулатуу жа-
на болочок дарыгерлерге татык-
туу билим берїї максатында ата-
йын долбоор жазып, сунуш кыл-
ганбыз.  Биздин долбоор Прези-
дент, Єкмєт тарабынан колдоого 
алынып, шаардык бейтапкананын  
эки жарым гектарга жакын жери 
университетке єткєрїлїп берил-
ди.  Бїгїнкї кїндє документтери 
даярдалып жатат. Ал жерге Ош 
мамлекеттик университети тара-
бынан бейтапкана курулат. Ал биз-
ге клиникалык база катары кыз-
мат кылыш керек. Эгер биздин ой-
максаттарыбыз  ишке ашса,  жа-
кынкы їч жылдын ичинде бїтїн-
дєй Тїштїк региону їчїн заманбап 
бейтапканалар салынат. 

- Аны Ош мамлекеттик уни-
верситети салабы?

- Ооба, биздин окуу жай курат. 
Негизинен єзїбїздїн каражаты-
бызга заманбап бейтапкана сала-
быз. Андан сырткары инвестор-
лорду тартабыз. 

- Жакында эле министр менен 
Америкага барып келдиўиз? 

- Акыркы мезгилде Президент, 
министрлик тарабынан жогорку 
окуу жайларга коюлган талаптар 
улам кїчєп баратат. Студенттер-
дин алган билимдерин практика-
да колдонуу жєндємдїїлїгїн арт-
тыруу, аларды ишкердикке їйрє-
тїї сыяктуу талаптар коюлуп жа-
тат. Америкадагы дїйнєгє белги-
лїї, алардын экономикасын анык-
тап турган бизнес-фирмалардын, 
ири компаниялардын иши менен 
тааныштык. Стартап борборлор-
до студенттерге ишкердик боюн-
ча идеяларды берип турат экен. 
Кєп айтылып жїргєн силиконовая 

долина (дїйнєлїк технология-
лык борбор) деген жерлерге ба-
рып, алардын иштєє тартиптерин 
кєрдїк. Андан сырткары Америка-
нын бир топ шаарларында, штат-
тарында болуп,  билим берїїнїн  
заманбап їлгїлєрї, усулдары ме-
нен да таанышып, їйрєнїп келїїгє 
мїмкїнчїлїк болду. Буюрса, ал 
тажрыйбаларды университеттер-
де колдонууга аракет жасайбыз. 
Анткени, Президент да Кыргыз-
стандын жогорку окуу жайларын-
да студенттик стартап борборлору 
иштеш керек деген талап койгон. 
Бул багытта Билим берїї министр-
лиги тарабынан “бизнес-инкубатор 
деген эмне?” - деген  атайын жобо-
лор кабыл алынып жатат. Министр 
єзї демилге кєтєрїп, бизди їйрєн-
сїн деп атайын алып барып келди. 

- Сиздердин бїтїрїїчїлєр 
жумуш менен кандай камсыз 
болуп жатат? 

- Бїгїнкї кїндїн талабы да сиз 
берген суроону биздин алдыбыз-
га коюуда. Анткени, ар бир жогор-
ку окуу жай єзїнїн бїтїрїїчїлє-
рї жумуш менен кандай камсыз 
болуп жатканын иликтеп, билип 
туруш керек. Кайсыл єлкєдє, кай-
сыл жерде иштебесин бїтїрїїчї-
нїн ийгилиги бизди ар дайым ку-
бандырат. Бизде бюджеттик негиз-
де окуп жаткан студенттер їчїн 
эч кандай маселе жок. Алар ил-
гертен такталып калган бєлїш-
тїрїї боюнча жумушка барышат. 
Ал эми контракттык негизде окуп 
жаткан студенттер їчїн универ-
ситетте окуп жїргєн кезинен тар-
тып жумуш боюнча вакансиялар-
га катыштырып, практика єткєн 
жерлеринен сураштырып, ишке 
орноштурууга аракет кылабыз. Ал 
эми биздин окуу жайды бїтїрїп 
барып иштеп жаткан кызматкер-
лер боюнча  атайын карьера бор-
бору тїзїлгєн. Бардык маалымат-
тар менен ошол жерден таанышып 
турса болот. Бїтїрїїчїлєр жїз па-
йыз жумуш тапты деп айткандан 
алысмын, бирок, алардын 70-80 
пайызы єзїнїн адистиги боюнча 
иштеп жатат. Биздин бїтїрїїчї-
лєр Россияга, Европа єлкєлєрїнє 
кетишет. Ошол їчїн биздин окуу 
жайдагы бардык адистиктерди эл 
аралык аккредитациядан єткєрїп 
жатабыз. Чет єлкєлєрдє “сен кай-
сы окуу жайды бїттїў эле, дип-
ломуў кана?”- деп сурабайт. Ошол 

сен билим алган окуу жай “кай-
сыл агентсво аркылуу аккредита-
циядан єткєн” деп сурайт. Ошол 
агентство Европанын маалымат 
борборлорунда катталганбы же 
жокпу деп кызыгышат. Эгер бар 
болсо, анда жакшы окуу жай экен 
деп ишке алышат. Биз адистиктер-
ди ошондой абройлуу агентство-
лордон аккредитациядан єткєрїп 
жаткан болсок, анда бїтїрїїчїлє-
рїбїздїн жумуш менен камсыз бо-
лушуна мїмкїнчїлїк тїзїп берип 
жатабыз деп ишенимдїї айтсак бо-
лот. Биз негизинен ушуга басым 
жасап жатабыз. 

- Билим берїїнїн Бо-
лон системасы тууралуу ой-
пикириўизди айта кетсеўиз.  
Ал система бизде толук кан-
дуу колдонулуп жатабы? 

- Биз бїгїн Болон системасынын 
аталышын гана алган сыяктуубуз. 
Ага кирдикпи же кирген жокпузбу, 
бул башка маселе. Болон система-
сы бул Европа єлкєлєрїнїн бирик-
кен тутуму. Ага чындап келгенде 
Европа мамлекеттери же Европа-
нын курамына кирген мамлекет-
тер гана кире алат. Ал эми Кыр-
гызстандагы окуу жайлар Болон 
системасынын кандайдыр бир эле-
менттерин алып, мїмкїнчїлїгїнє 
жараша киргизип жатат. Азыр эле 
сиз бїтїрїїчїлєр тууралуу суроо 
салдыўыз. Бїтїрїїчї мен окуу-
ну бїттїм деп дипломун  алып, 
чет єлкєгє иштегени барса, анын 
дипломун кєргєн адам эл аралык 
суроо-талаптарга жараша тааны-
гандай абалда болуш керек. Эгер 
биздин бїтїрїїчїлєр мурдагыдай 
беш жылдык окууну бїткєн дип-
ломун алып барса, алар бул дип-
лом биздин бакалаврга туура келе-
би, же магистратурага туура келе-
би деп эки анжы ойдо калат. Биз 
берген документтерибиздин фор-
масын, аталышын, їлгїсїн гана 
єзгєрттїк. Башка эч нерсе єзгєрт-
кєн жокпуз. 

- Жакында эле Билим берїї 
министрлиги тарабынан 12 
жылдык билим берїї система-
сын киргизїї, балдарды 6 жаш-
тан баштап окутуу тууралуу су-
нуш киргизилди. Бул коомчу-
лукта ар кандай ой-пикирлерди 
жаратты.

- Министрлик мектепке чейин-
ки билим берїїнї 1-класс деп атап, 
12 жылдык билим берїїнї кирги-
зели деп чыкты. Бул маселе да Бо-
лон системасына окшош, анткени 
Европа єлкєлєрїндє, дїйнєнїн 
кєпчїлїк мамлекеттеринде жал-
пы орто билим берїї 12 жылдык 
билим берїїгє ылайыкташкан. 

Орто мектепти аяктагандан ки-
йин кокус биздин жаштар били-
мин улантканы Европага, Амери-
кага барып калса тоскоолдуктарга 
учурабасын деген эле кеп. Алар-
да жалпы билим берїї 12 жылга 
эсептелгендиктен, биздин мектеп-
тер берген аттестаттарды алар дале 
болсо тааныбай коюп жатат. Алар 
мектепти бїткєн улан-кыздан да-
гы бир жыл билим алууну талап 
кылууда. Ошондуктан бакалавр, 
магистратура сыякту эле муну да 
ошого окшотуп коёлу дедик. 

- Сиздердин окуу жайда  ата-
энеси жок,  социалдык абалы 
начар балдарга кандай жеўил-
диктер каралган? 

- Сєзсїз бар.  Жыл сайын ко-
шумча тапкан акча каражаттары-
быздын эсебинен шарты жок сту-
денттер їчїн 5-6 миллион сомдой 
акча жумшалып турат. Бизде то-
голок жетимдер, кароосуз калган 
балдар їчїн  жоболор бекитилген. 
Атайын комиссиянын чечими ме-
нен 100 пайыздан тартып, 10, 20 
пайызга чейин жеўилдиктер ка-
ралган. Жыл сайын анын жалпы 
суммасы 5 миллиондон ашуун ак-
чаны тїзєт. 

- Университеттин эл аралык 
кызматташуусу тууралуу ай-
тып берсеўиз? 

- ОшМУда учурда 33тєн  ашуун 
єлкєдєгї  300дєй жогорку окуу 
жайлар менен эки тараптуу кыз-
матташуу боюнча келишимдер 
тїзїлїп, ишке ашырылып жатат. 
Акыркы 2 жылда эле 100дєн ашуун 
келишимдерге кол коюлду. Окуу 
жайда эки тараптуу кызматташ-
тык келишимдердин, Эразмуст + 
Мевлана, ДААД, ШКУУ, ITEC, “Ош 
декларациясы” ж.б. академиялык 
мобилдїїлїк программаларынын 
негизинде иш алып барат.

- Азыр республикадагы ай-
рым  окуу жайларды бїтїргєн  
студенттер кош дипломго ээ бо-
лушат. Сиздерде мындай прог-
раммалар барбы?

- Бул багытта университетте бир 
топ алгылыктуу жумуштар атка-
рылып жатат. Биздин университет-
те  Эл аралык  билим берїї прог-
раммаларынын жогорку мектеби 
тїзїлдї. Студенттер эки жыл Ош-
МУда, эки жыл чет єлкєдєгї окуу 
жайда билим алып, эки универси-
теттин дипломуна ээ болушат. Бул 
багытта 2020-2021-окуу жылда-
рында Тїштїк-Урал мамлекеттик 
университети, Урал мамлекеттик 
педагогикалык университети ме-
нен келишим тїзїлїп, 14 студент 
кабыл алынды. 

- Ош мамлекеттик универси-
тетинин кадыр-баркы респуб-
ликадагы жогорку окуу жай-
лар арасында жыл санап єсїп 
жатат. Конкреттїї фактылар-
дын негизинде айтып бере ала-
сызбы?

- “Аккредитациялоо жана рей-
тинг боюнча кєз карандысыз 
агенттиги” (НААР) тарабынан 
єткєрїлгєн “Кыргыз Республика-
сынын ЖОЖдорунун суроо-талап 
рейтинги - 2021” программасынын 
жыйынтыгы боюнча ОшМУ бака-
лавр программасында 1-орунду 
алып, жалпы генералдык рейтинг-
де катары менен 4-ирет 1-орун-
га ээ болду. Ал эми эл аралык 
рейтингдин жыйынтыгы боюн-
ча “НААР Евразия кєп тармактуу 
университет сыйлыгы – 2021” ка-
тегориясында мыкты деп табы-
лып, Евразияда ТОП-10, Борбор 
Азияда эў алдыўкы 5 универси-
теттин бири аталды.

Ємїрбек ТИЛЛЕБАЕВ

БИЛИМДИН БИЙИК СЕРЕСИН БЕТТЕП

2022-жылдын  31-майы8
Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити

Эл аралык рейтинг боюнча Ош мамлекеттик университети  
2021-жылы республикадагы эле эмес Борбор Азиядагы эў 
алдыўкы 5 университеттин бири аталды. Университет 
студенттерге сапаттуу билим берїї менен эле чектелбестен, 
акыркы 2 жылда 4 окуу корпусу курулуп, байыркы  Ош 
шаарынын кєркїнє кєрк кошту. Андан сырткары 30дан ашуун 
окуу корпустар, жатаканалар, башка курулуштар заман 
талабына ылайык оўдолуп, тїзєлдї. Окуу жайдын ректору 
Кожобеков Кудайберди Гапаралиевич менен билим берїїнїн 
кїўгєй-тескейи тууралуу кеўири баарлаштык.  

Ош мамлекеттик университетинин 
ректору Кудайберди КОЖОБЕКОВ:

“БАЛА БАКЧАДАН 
ДОКТОРАНТУРАГА ЧЕЙИН 
БИЛИМ БЕРЕБИЗ”



ЭЛ СЫЙМЫГЫ

Жоламандын мугалими Таалайкїл ИМАНКАСЫМОВА: 

“КЫРГЫЗДЫН ЇМЇТЇН ЄЧЇРБЄЙ 
ДАГЫ БИР СЫЙЛЫКТЫ 
КОЛГО АЛДЫ”

- Жоламанды 5-класстан баш-
тап 11-класска чейин окутуп, ку-
ратору болдум. Ал башка балдар-
дан жоопкерчиликтїїлїгї, боо-
рукерлиги менен айырмаланчу. 
Эў жакшы деген бааларга окуп, 
аны менен спортту дагы бирге алып 
кетїїгє аракеттенди. Коомдук иштер-
ге активдїї катышып, класстык иштер-
ди туура, так аткарчу. Мектепти ийгиликтїї 
аяктагандан кийин спорт тармагына баш-оту менен кирип, мел-
дештерде алдыўкы орундарды багындырганы мени абдан ку-
бандырат. Мына учурда мен эле эмес, бїткїл кыргыз эли куба-
нып, сыймыктануу менен ыраазычылыгыбызды билдирип жа-
табыз. Мелдештин тїз алып берїїлєрїн тїнї менен уктабай кє-
рїп, акыркы мїнєттєрдє кєзїмє жаш алдым. Жоламан азамат! 

Жазгїл КАРБОСОВА

“Балбан болсоў, жердей 
бол, баарын чыдап 

кєтєргєн” демекчи, 
канчалаган жеўиштин 

артында ат кєтєргїс 
мээнет, талыкпаган 

аракет жатат. Дїйнєгє 
Кыргыз Республикасынын 

туусун желбиретип, 
гимн жаўырткан бир 

тууган Шаршенбековдор 
элибиздин сыймыгы. 
Мындан улам, алар 

жєнїндє жакындары менен 
кызыктуу маек курдук.

БАЛБАН БОЛСОЎ, ЖЕРДЕЙ БОЛ, 
БААРЫН ЧЫДАП КЄТЄРГЄН

МААЛЫМАТ
Тынар Шаршенбеков 1997-жылы, 

Жоламан Шаршенбеков 1999-жылы 
Талас облусундагы Манас району-
на караштуу Бала-Саруу айылын-
да туулган. Атасы Назарбек Рыса-
лиев 1972-жылы туулган, жеке иш-
кер. Апасы Гїлнара Жуманалиева 
1974-жылы туулган, №5 компью-
тердик гимназияда математика му-
галими болуп эмгектенет. Тынар – 
беш бир туугандын экинчиси, ал 
эми Жоламан – їчїнчїсї. Кїрєштїн 
грек-рим тїрї менен машыгышат. 
Жоламандын бою 161 сантиметр, 
салмагы 60 килограмм. Машыкты-
руучусу – КРнын Эмгек сиўирген 
машыктыруучусу Хаким Махмудов. 

Тынар  Шаршенбеков – грек-рим 
кїрєшї боюнча жаштар жана чоў-
дор арасында КРнын 5 жолку чем-
пиону. Эл аралык турнирлердин же-
ўїїчїсї. 2013-жылы катеттер боюн-
ча Монголиянын Улан-Батор шаа-
рында єткєн Азия чемпионатында 
3-орунду, 2019-жылы Астана шаа-
рындагы Дїйнєлїк чемпионатта 
5-орунду ээлеген. Быйыл 2022-жыл-
дын 19-апрелинде Монголиянын 
Улан-Батор шаарында єткєн Азия 
чемпионатында 1-орунду багынтып, 
алтын медаль тагынды.

Жоламан Шаршенбеков – грек-
рим кїрєшї боюнча КРнын 5 жол-
ку чемпиону, спорттун чебери. 
2015-жылы Индияда єткєн Азия 
чемпионатында алтын, 2016-жы-
лы Кытайдын Тайбэй шаарын-
дагы Азия чемпионатында коло, 
2016-жылы Грузияда єткєн дїйнє 
биринчилигинде коло, 2017-жы-
лы Азия чемпионатында кїмїш, 
2017-жылы Финляндиядагы дїйнє 
биринчилигинде кїмїш, 2018-жылы 
19 жашында Венгриянын Будапешт 
шаарында грек-рим кїрєшї боюн-
ча дїйнєлїк чемпионатта кїмїш 
медалдарына ээ болгон. 2020-жы-
лы 14-декабрда Сербиянын Белг-
рад шаарында єткєн Дїйнє кубо-
гунда финалдык беттеште орусия-
лык Степан Марянянды утуп, алтын 
медалды ээлеген. Быйыл 19-апрелде 
агасы Тынар экєє теў Монголиянын 
Улан-Батор шаарында єткєн Азия 
чемпионатында 1-орунду багынды-
рышып, алтын медаль тагынышты. 
Бул Кыргызстандын, кыргыз эли-
нин жеўиши. Кыргызстандын на-
мысын коргогон сыймыктуу бал-
бандарыбыз маўдай терин агыза ма-
шыгып, ар качан алдына ат салдыр-
бай келишет.

- Жоламан 3-класска чейин ко-
лумда чоўойду. Ошол кезде эле 
балдар менен кїрєшїп абдан 
єжєр, тырышчаак болчу. Небе-
ре деген єз балаўдан дагы таттуу 
болот экен. Неберелеримди аб-
дан жакшы кєрєм. Жоламан ки-
чинесинде тєшїмє отуруп алып 
эки колумду кєтєрїп, мени мото-
цикл кылып ойночу. Кийин Биш-
кекке кєчїп келишип окуп, кїрєш 
менен алектенип калышты. Биз 
Таластын Бала-Саруу деген айы-
лында тургандыктан, небереле-
рим айыл жашоосуна тартылып, 
тез-тез барып турууга умтулушат.  
Бирок, алар ар дайым машыкты-
руучусунун карамагында болгон-
дуктан, кєп ээн-эркин бастыра 
бербейт. Биз деле айылга барган-
да “кєп баспагыла, кєєп кетпеги-
ле” деп турабыз. Неберелеримдин 
ар бир чыккан таймашына аз кїн 

калганда кандайдыр бир аян тїш-
тєрдї кєрєм. Бардыгын жакшы-
лыкка гана жоруйм. Єздєрї абдан 
мээнеткеч. Ушул мїнєздєрїнєн 
жазбай аракетин кєрїп жїрє бер-
се, Кудай буюрса, кыргыз элине 
мындай алтындын далайын алып 
келишет деп ишенем. Буга чейин 
менин атым Шаршенбек деп Та-
лас элине, кыргыз элине гана таа-
нылган болсо, азыр бїткїл дїй-
нє жїзїнє таанылып жатканына 
сыймыктанам. Тынар менен Жо-
ламандын атасы, уулум Назарбек 
дагы убагында мыкты кїрєшчї. 
Бирок кийин уланта албай калды. 
Анткен менен Назарбек уулдары-
нын ушундай ийгиликтерге жети-
шине салым кошууга жан їрєйт. 
Ата жолун улап Тынарым, Жола-
маным кыргыздын атын дїйнєгє 
таанытууда. Кыргыздын патриот 
жигиттери бар болушсун. 

Атасы Назарбек ШАРШЕНБЕК уулу: 

"ТАРТИПТЕРИ, ЖЇРУМ-ТУРУМДАРЫ 
ОЙДОГУДАЙ"

Апасы Гїлнара ЖУМАНАЛИЕВА: 

“ЖОЛАМАНДЫН АТЫН 
АТАСЫ КОЙГОН”

- Жоламан тєрєлє элек кезин-
де атасы экєєбїз “Кылым кары-
тар бир кїн” тасмасын кєрїп ол-
туруп, ал андан єзгєчє таасирлен-
ген окшойт. Дароо эле: “Буйруса, 
мен уулдуу болсом, атын Жола-
ман коём” деп ниеттенген. Ошен-
тип, уулубуз тєрєлїп, ошондогу 
ниет менен турмушта жолу ачык 
жана аман болсун деген тилекте 
атын Жоламан деп атасы єзї кой-
гон. Кудайга шїгїр, жолу ар да-
йым шыдыр, ачык. Дагы да болсо 
ийгиликтерди багындырып аман 
болсун. Негизи Жоламан єтє ша-
йыр, ачык, бирєєгє жаман ою 
жок, таарынганды дагы билбеген 
жан. Биз ата-энебиз менен бир-
ге айылда 15 жылдай бирге жа-
шадык. Жоламан чоў атасынын 
эле баласы болуп калган. Себеби 
атам койнуна алып жатып, басса-
турса жанына жетелеп жїрїп чо-
ўойтту. Биз єзїнчє бєлїнїп кет-
кенден кийин деле Жоламан атам-
дарга тартылып жїрдї. Башка 
балдарымдан єтє жароокерлиги, 

жумшактыгы, сезимталдыгы ме-
нен айырмаланат. Тынар же Жо-
ламан мелдешке чыгарда чоў ата-
сына, чоў апасына, атасына аян 
тїш кирет. Атасы Назарбек кєп 
тїштєрдї алдын ала кєрїп, бирок 
ичинен тымызын ойлонуп жїрє 
берет. Мелдеш єткєндєн кийин 
айтып калат. Ал эми апам дароо 
эле билет. Анткен менен алдын 
ала айтпайт. Мен балдарымдын 
ар бир мелдешин кїтїп кєрєм. Би-
рок эч нерсе боло электе эле кєзї-
мє жаш алып ыйлап алам. Атасы 
“Кєрбєй эле койчу, утушка ээ бол-
гондо айтабыз” дейт. Ага болбой 
Кудайдан тиленип єзїнчє бєлмєгє 
барып алып жашынып ыйлап кєр-
гєн кїндєрїм кєп болду. 

-Биз кичине кезде атам кїрє-
шїп жїрчї. Бирок, єзї эўсеген 
ийгиликтерге жете албай кал-
гандыктан, биздин спортчу бо-
луп чыгышыбызга атам себепчи 
болду. Айылда жашачубуз. Атам 
Бишкекке келип бир жыл иштеп, 
анан бизди алып келип, спорт ме-
нен машыктырып, алгач мени Ха-
ким агайга тапшырган. Бир жыл-
дан кийин Жоламанды ээрчитип 
келип машыктырып жїрдїм. Кї-
рєшкє кичинесинде эле шыктуу 
болчу. Бир кєргєн ыкмасын дароо 
кабыл алчу. Жоломандын кїрєш-
кєнї да Хаким агайга жагып, чо-
гуу машыгып калдык. Биз їчїн 
атам баарын жасады. Бир жолу 
35 кг салмактан, 33кє тїшїї їчїн 
салмак кууп, интернатка салмак-
ка тїшїргєнї алып барды. Тїшкї 
тамактанууда атам тамак жеп, би-
рок тамактын эттерин жебей, па-
кетке ороп, мага деп чєнтєгїнє са-
лып алыптыр. Чыкканда “жеп ал” 
деп бир сок менен бергени эсим-
де. Мындай окуялар кєп. Ушундан 
улам атамдын ак эмгегин актап 

чемпион болобуз деп сєз берген-
биз. Талыкпаган аракеттерибиз-
дин акыбети кайтып жатат. Сен-
тябрда дїйнє чемпионаты болот. 
Буйруса, ага чогуу барабыз. Мак-
сатыбыз – олимпиададан жеўиш-
ке жетїї. Жоламанды урушуп кой-
соў эч нерсеге кєўїлї келбей ка-
лат. Анын мїнєзїн жакшы бил-
гендиктен, Хаким агай да уруш-
пайт. Тескерисинче Жоламанды 
мактап турсаў, жакшы жыйын-
тыктарды берет. Учурда да кїн-
дє эртеў менен 2 саат, кечинде 2 
саат талыкпай машыгып, даярда-
нып жатабыз. 

Чоў атасы Шаршенбек РЫСАЛИЕВ:

“КЫРГЫЗ ЭЛИНЕ 
АЛТЫНДЫН ДАЛАЙЫН 

АЛЫП КЕЛЕТ ДЕП ИШЕНЕМ”

Тынар ШАРШЕНБЕКОВ: 

“МАКСАТЫБЫЗ – ОЛИМПИАДАДАН 
ЖЕЎИШКЕ ЖЕТЇЇ”

- Кудайыма миў мертебе шї-
гїр кылам. Уулдарым Тынарбек 
менен Жоламандын кулк-мїнєзї 
абдан жакшы. Алла Таала ар бир 
адамга тєрєлгєндє эле мїнєз бе-
рет экен. Бири-бирине болгон ма-
милесине, колдоосуна кїбє бо-
луп ыраазымын. Тартиптери, 
коомдо єздєрїн алып жїргєн 
жїрїм-турумдары ойдогудай. 

Уулдарымдын басар жолу, ашар 
ашуусу али алдыда. Мындан ары 
да албан-албан  ийгиликтерди 
багындырышын Кудайдан ти-
лейм. Кыргыз Республикасын-
да спорттун єсїп-єнїгїшїнє зор 
салым кошушса дейм. Жолдору 
шыдыр, жолдоштору кыдыр бол-
сун! Уулдарымды Жараткан жа-
ман кєздєн, суук сєздєн сактасын! 

Аяш атасы Доскул БЕКМУРЗАЕВ:

“БАЛБАНДАРЫБЫЗГА ДЕМ-КЇЧ 
БЕРЇЇ МИЛДЕТИБИЗ”

- Келечектен кєптї їмїт арт-
тырган балбандарыбызга дем-
кїч берип туруу биздин милдет. 
Аларга канчалык кєўїл бєлсєк, 
алар ошончолук кубанып, ийги-
лик жаратууга ашыгат. Жоламан 
2018-жылы дїйнє чемпионатын-
да кїмїш медалга ээ болуп келген-
де бул ийгилигине баа берип, аргымак 
мингизип, айыл элинин батасын алган-
быз. Мындан кєп єтпєй дїйнє чемпионатында 
алтын медалды багындырганда ак єргєнїн ачкычын тапшырып, 
калыў элди чогултуп той кылдык эле. “Кєрїнгєн тоонун ыраагы 
жок” демекчи,  мыкты атаандаштар менен беттешип жеўиштин 
даамын таткан балбаныбыз алдыда дагы далай намыс талашып, 
жеўиш алып келеринен ишеним чоў болчу. Элдин ак батасы кабыл 
болуп, тилектер орундалып мына быйыл Жоламан менен Тынар 
Азия чемпионатында алтынды алышты. Буйруса, дагы чоў-чоў 
ийгиликтерди багындырат деген їмїт чоў.   

Жоламандын машыктыруучусу 
Хаким МАХМУДОВ: 

“СЫЙЛЫКТАРЫ КЫРГЫЗДЫН 
СЫЙМЫГЫ, ДАЎКЫ 
ЇЧЇН АРНАЛАТ”

- 2008-жылы Шар-
шенбеков Жоламан 
27 килограмм сал-
макта 3-орунду ал-
ган. Ошондон бери 
тынбай машыгуунун 
їстїндє жїрїп, бар-
дык мелдештерде алдыў-
кы орунду эч кимге берген 
жок. Алган сыйлыктарынын 
бардыгы кыргыз элинин сыймыгы, даўкы їчїн ар-
налат. Жалпы кыргыз элин Тынардын жана Жола-
мандын жеўиши менен дагы бир жолу куттуктайм. 
Жараткан баардык балбандарыбызга ден соолук, узун 
ємїр берсин.
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Окумуштуулар, илимпоздор 
жана психологдор кєп жылдар 
бою адамдын мээсин сырдуу 
объект катары изилдєєгє 
аракет кылып келишет.  
Изилдєєлєр канчалык арбын 
экенине карабастан, анын 
кандайча иштээри биз їчїн дагы 
эле табышмак бойдон калууда.

Мисалы, бїгїнкї кїндєгї 
кєптєгєн психологдор єз тре-
нингдеринде айткандай же пси-
хологиялык китептерде жазыл-
гандай, адамдын ойлору чындап 
эле ден-соолугубузга, жашоо об-
разыбызга, каржылык абалы-
бызга, жада калса тагдырыбызга 
таасир эте алабы? Чын эле туу-
ра ой жїгїртїї менен оорудан 
айыкса болобу же байыса боло-
бу? Ойдун кїчї эмнеде?

Мээ татаал жана кєп баскыч-
туу механизм. Ал физикалык 
сезимдерге, кабылдоо органда-
рына, кыймыл-аракетке, логи-
кага, фантазияга, сезимдерге, 
эмоцияларга жана башка кєп-
тєгєн нерселерге жоопкер бир 
канча зоналардан турат. Деги 
эле адамдын ою кандай экенин 
илимпоздордун эч кимиси так 
сїрєттєй алышпайт. Ой абст-
ракттуу нерсе болгондуктан аны 
сезїї, кєрїї мїмкїн эмес. Бирок 
акыркы убактарда ой тууралуу, 
анын тартуу кїчї, адамдын иш-
аракеттерине жана жашоосуна 
таасир тийгизе алган табыш-
мактуу кїчї тууралуу психоло-
гияда да, элдик нарк-насилде да, 
диний окууларда да арбын кеп 
козголуп келет. Бул теманы зор 
кызыгуу менен изилдеген топ-
тор ойдун кїчї тємєнкїлєргє 
жєндємдїї деген гипотезалар-
ды айтышат:

Адамдын ден соолугун жак-
шыртуу;

Жашоо сапатын жакшыртуу;
Максаттарга жетїї процессин 

тездетїї;
Тагдырдын оў же тескери ба-

гытка бурулуусуна таасир бе-
рїї;

Физикалык кїчтї жогорула-
туу (кїч, чыдамкайлык, ийкем-
дїїлїк, ж.б.)Ар кайсы учурда ар 
тїрдїї илимпоздор тарабынан 
жїргїзїлгєн изилдєєлєрдїн 
кєбї дал ушул гипотезаларды 
ырастоого же жокко чыгарууга 
багытталган.

Ой кїчїн изилдєєдє брази-
лиялык окумуштуу Мигель Ни-
колелистин изилдєєсї негиз-
ги ролду ойногон. Окумуштуу 
бир нече келемиштердин мээ-
сине электроддорду импланта-
циялап, мунун натыйжасында 
ал жаныбарлар нерв клеткала-
рынын электрдик активдїїлї-
гїн синхрондоштурууга, ошону 
менен бир жалпы мээни тїзїїгє 
жєндємдїї экендигин аныктап 

чыккан. Бул интер-
фейс “Мээден мээ-
ге” деп аталып, экс-
перименттин автору 
єзї аны "Органика-
лык компьютер" деп атаган. Ке-
лемиштердин мээси жиберген 
электрдик импульстар бир мик-
росхемадагыдай бириктирилген. 
Мунун аркасында бир тармакка 
туташкан бир нече жаныбарлар 
ар кандай тышкы стимулдарды 
айырмалоону їйрєнїшкєн. Алар 
муну жалгыз кишиге караганда 
жакшыраак аткарышкандыгын 
белгилей кетїї керек.

Ой кїчїнїн адамдын ден соо-
лугуна тийгизген таасири менен 
олуттуу тїрдє алектенген алгач-
кы окумуштуулардын бири аме-
рикалык генетик Брюс Липтон 
болгон. Ал бир катар изилдєє-
лєрдї жїргїзїп, анын жарда-
мы менен адам айыгууга болгон 
ишениминин аркасында ар кан-
дай оорудан арыла алат деген 
гипотезаны ырастоону каала-
ган. Ємїрїн гендик инженерия-
га арнаган Липтон академиялык 
чєйрєдє кеўири белгилїї бол-
гон. Окумуштуу узак убакыт 
бою адамдын сырткы кєрїнї-
шїн, мїнєзїн, жєндємдїїлїк-
тєрїн, интеллектин, оорула-
рын, ал тургай жашоо узакты-
гын аныктоо – генден деп эсеп-
теген. Ал, эч ким єзїнїн гене-
тикалык кодун єзгєртє албасы-
на, ошондуктан бардык адамдар 
муну табияттан берилген нер-
се катары кабыл алып, буга чы-
доого мїмкїнчїлїктєрї жетери-
не ишенген. Бирок Липтондун 
кєз караштары 1980-жылдардын 
аягында клетка мембранасынын 
жїрїм-туруму боюнча экспери-
менттерден кийин єзгєргєн. Бул 
эксперименттер гендин тїзїлї-
шїнє клеткага болгон сырткы 
ар кандай таасирлер тийиши 
мїмкїн экенин, бул кубулуш ал 
тургай гендин тїзїлїшїнїн єз-
гєрїшїнє алып келерин анык-
таган. Ал дары-дармектин айык-
тыруучу кїчїнє ишенїї адам-
дын организминде болуп жат-
кан процесстерди молекулярдык 
деўгээлде да єзгєртє аларына 
тїшїнгєн.

Ой тууралуу дагы бир кызык 
окуя... XX кылымдын 50-жыл-
дары Португалиядан Мадера 
шарабын ташыган англиялык 
жїк ташуучу кеме Шотландия-
нын портуна токтойт. Кемеде-
ги деўизчилердин бири кеме-
нин муздаткыч бєлмєсїнє ша-
раптын баардык бєтєлкєлє-
рї жээкке тїшкєнїн текшерїї 
їчїн кирет. Аны байкабаган 
башка деўизчи муздаткыч бєл-
мєнїн эшигин сыртынан беки-
тип коёт. Шарап сактоочу кам-
пада камалып калган адам чык-
канга аракет кылат. Бирок анын 

кыйкырып, эшикти колу менен 
ургулаганы сыртка угулбайт. 
Кеме кайрадан Португалияны 
кєздєй сапар тартат.

Деўизчи бєлмєнїн ичинен 
єзїнє жетиштїї тамак-аш таап, 
бирок бул суук бєлмєдє кєпкє 
чыдай албайм деп ойлойт. Уба-
кытты жєн эле коротпостон, 
єлїм алдында кандай сезим-
дер курчаганын баяндап кете-
йин деп, темир менен дубалга 
кїн сайын чиймелеп жаза баш-
тайт. Ал єзїнїн єлїм алдын-
дагы азаптарын илимий так-
тык менен жазат. Алгач денеси 
муздаганын, андан соў мурдун 
їшїк алганын, колдору менен 
буттарынын учтарындагы жан-
сыздыкты, їшїктєн улам жан 
чыдагыс абалга кабылганын ке-
ўири баяндайт. Кеме Лиссабон-
дун жээгине келип токтогон-
до, капитан муздаткыч бєлмє-
нїн ичинен деўизчинин жан-
сыз денесине туш болот. Адам-
дар анын темир менен чийги-
леген жазууларын окуп, абдан 
таў калышат. Капитан бєлмє-
нїн ичиндеги температураны 
єлчєгєндє, термометр 19 градус 
жылуулукту кєрсєтєт. Жїктїн 
баарын Шотландияда тїшїргєн 
соў, бош кемеде муздаткыч сис-
темасы єчїрїлгєн экен. Деўиз-
чи сууктан эмес, ой-сезиминде, 
кыялында элестетип алган муз-
дак бєлмєдємїн деп дїрбєлєў-
гє тїшїп, коркуудан жан бе-
риптир. Ал болгону єзїн абдан 
ынандырып, арбап алган ойло-
рунун курмандыгы болгон.

Илимпоздор дїрбєлєўгє тї-
шїї – адамдын иммунитетин 
50%га тїшїрє алуусун илимий 
далилдешкен. Мээ реалдуулук-
тан алыс кыялдарды кура баш-
тайт. Коркуу сезими кєпчїлїк 
учурда адамды ойдун туткуну 
кылат, бирок эмоцияга алды-
руунун аягы жакшылык менен 
бїтпєйт. Адам баласы бош бо-
луп, максатсыз жашоо кечирип 
жаткандыгын байкай баштаган-
да бара-бара єз ойлорунун тут-
кунуна айланат. Андан кєрє ки-
теп окуп, руханий азык топтоп, 
дене тарбиясына, їй-бїлєўїз 
менен баарлашууга кєўїлїўїз-
дї буруўуз. Мээни бош калтыр-
баўыз, бош калган жерге болбо-
гон ойлор келип уялайт. Їмїт-
сїздїк бир гана шайтанга жа-
рашчу сыпат. Ой эў кїчтїї ма-
терия экенин унутпаўыз. Бїгїн-
кї ой – эртеўки келечек, бїгїн-
кї болмуш – кечээги ойлорубуз-
дун жыйынтыгы.

Даярдаган 
Махабат АЛЫМБЕК кызы

БЇГЇНКЇ ОЙ – ЭРТЕЎКИ КЕЛЕЧЕК

АДАМ ЄЗ 
ОЙЛОРУНУН 
ТУТКУНУ

ЄРТ КЫЗМАТЫНА 96 ЖЫЛ

Мындан 96 жыл мурун 
алгачкы чакан, єрткє 
каршы кызматы тїзї-

лїп, бїгїнкї кїндє бардык ти-
йиштїї техникалык каражаттар 
менен камсыздалган толук кан-
дуу кызматка айланды. Ошондон 
бери дээрлик бир кылымга те-
те убакыт аралыгында єрт єчї-
рїїчїлєр калкыбыздын бейпил 
турмушу їчїн тилсиз жоо менен 
кїрєшїп келишет. Статистика-
га кайрылсак, єткєн жылдын 
тєрт айына салыштырмалуу їс-
тїбїздєгї жылдын тєрт айында 
республика боюнча єрт кырсы-
гы 38,6 пайызга азайган.  Андан 
келип чыккан материалдык чы-
гымдар, жабыркаган адам ємїр-
лєрїнїн кєрсєткїчтєрїндє да тє-
мєндєє ачык байкалат. Єрт ме-
нен кїрєшїї оўой иш эмес. Ал 
– кїчтї, кесипкєйлїктї жана эр-
дикти талап кылат. Мунун баары 
єрт-куткаруу кызматында эмгек-
тенген эр-азаматтарга таандык 
сапат. Канчалык тїйшїктїї, та-
таал, оор экендигине карабас-
тан жїктєлгєн милдетти так ат-
каруу менен элдин ишенимин ак-
тап, кесиптин ардактуулугун да-
гы бир ирет далилдеп келишет. 
Алардын бири Кыргыз Респуб-
ликасынын Єзгєчє кырдаалдар 
министрлигинин Бишкек шаа-
ры боюнча башкармалыгынын 
№11 Єрткє каршы-куткаруу бє-
лїмїнїн  офицери Айбек Токто-
налиев. Жаштайынан аскер кыз-
маткери болууну самаган Айбек 
эмгек жолун кадимки эле кут-
каруучулуктан баштаган. Ал 
он жылга жакын убакыттан бе-
ри єрткє каршы-куткаруу кыз-
матында иштеп келет. Кєптєгєн 
ири жана татаал єрт кырсыкта-
рын єчїрїїдє, єзгєчє кырдаал-
дар кесепеттерин жоюуда жана 
куткаруу иштерин уюштурууда 
тайманбас аракети жєнїндє єзї 
да сыймыктануу менен айтат. 
Єрт кызматы – алдыга койгон 
тапшырмаларды єз убагында, 

так аткарууга, ар дайым кїжїр-
мєнчїлїктї жогорулатууга, та-
таал жагдайларда тез жана туу-
ра чечим чыгарууга милдеттен-
дирет эмеспи.  

- Аталган кызматтын жоокер-
леринин жан аябас эмгеги биз-
дин мекенибиздеги туруктуулук-
ту чыўдоо маселелерин ийгилик-
тїї чечїїнїн ажырагыс бєлїгї 
болуп саналат. Єздїк курамыбыз 
менен буга чейин эмгек сиўи-
рип кеткен улуу муундун даўк-
туу улантуучуларыбыз. Ошон-
дуктан єз милдеттерибизди да-
йыма абийирдїїлїк менен ат-
карып, єз жаныбызды тобокел-
ге салып, жарандарды коргойбуз. 
Республикада жайкы єрт кооп-
туулугу жогору мезгилдин баш-
талышына байланыштуу жайыт-
тарда, токой чарбаларында, ту-
рак жайларда, дачаларда єзгєчє 
кылкандуу дан-єсїмдїктєрїнїн 
ири аянттарында єрт кырсыкта-
рын болтурбоо їчїн калк ара-
сында тїшїндїрїї иштери кє-
бїрєєк жїргїзїлсє жакшы болот 
эле. Анткени, єрттїн келип чы-
гуу себептери ар кандай. Электр 
жабдууларын туура эмес пайда-
лануу, отко этиятсыздык мами-
ле, таштандыларды єрттєє ишин 
аягына чыгарбай таштоо, таме-
ки калдыгын туш келди ыргы-
туу, мештерди туура эмес ор-
нотуу, балдардын от менен ой-
ноосу ж.б. Акыркы учурда куу-
раган чєптєн келип чыккан єрт 
басымдуулук кылууда. Аны ме-
нен кошо жыйнаган мал-жандык, 
короо-жай толук єрттєнїп кет-
кен учурлар бар. Єзгєчє адам 
ємїрїн алган єрт кырсыктары 
абдан зээнди кейиткенин жашы-
ра албайбыз. Ошондуктан жал-
пы элибизди  от менен этият бо-
лууга чакырат элем. Этиятсыз-
дык, шалаакылык єлїмгє алып 
келээрин бир мїнєт да жадыбыз-
дан чыгарбасак.

Разия ЖООШБАЕВА

ЖАЛЫН МЕНЕН 
КЇРЄШКЄН ЖАШТАР



К
їн сайын дїйнє жїзї 
боюнча кургак учук 
оорусунан 4 миўден 
ашык адам каза бо-

луп, 28 миў бейтап бул оору-
нун алдын алууга жана дары-
лоого боло турган тїрїнєн жа-
па чегишет.  Он жылдан ашуун 
убактан бери эл аралык тилек-
тештикте кургак учук менен кї-
рєшїї боюнча глобалдык ара-
кеттер 66 миллионго жакын 
адамдын ємїрїн сактап кал-
ган. Бирок, жалпыбызды бу-
шайманга салган пандемия бул 
ооруга каршы кїрєштє жетиш-
кен ийгиликтерди жокко чы-
гарды. Анткени, Кыргызстан-
да эле 2020-жылы он жылдан 
ашык убакыттан бери бирин-
чи жолу кургак учуктан каза 
болгондордун саны тездик ме-
нен єсїп, єткєн жылдын жы-
йынтыгы менен кайра тємєндє-
гєн. Улуттук статистика коми-
тетинин маалыматына таянсак 
оорунун деўгээли Чїй облусун-
да жогору сакталууда. Экинчи 
орунда Ош, Жалал-Абад андан 
кийин Нарын облустары ту-
рат. Республика боюнча кур-
гак учук оорусу жаўы анык-
талган бейтаптардын дээрлик 
60 пайыздан ашыгын эркек-
тер, 40 пайызга жакынын аял-
дар тїзєт. Аялдардын арасында 
ооруга чалдыккандардын кєбї 
18 жаштан 35 жашка чейинки 
кыз-келиндер экендиги ойлон-
дурбай койбойт. Єлкєдє оору-
ну дарылоо жана аныктоо жаа-
тында эл аралык уюмдар, ык-
тыярчылардын кємєгї менен 
жаўы ыкмалар колдонулуп ке-
лет. Адистер коомдо мурда ка-
лыптанып калган кургак учук-
жакырчылыктын оорусу деген 
тїшїнїк эскиргенин, азыр бай-
кедейге карабай эле бул оору 
аныкталып жаткандыгын баса 
белгилешет. Ошентсе да дарт-
ты жуктургандарга коомдун 
єгєйлєєсї кїч экендиги жа-
шыруун эмес. Анын кесепети-
нен оорусун жашырып, ал тур-
гай дарылануудан баш тарткан-
дар да жок эмес. Мындай тес-
кери аракеттер кургак учуктун 
оорлосуна жол ачып жатат. Єз-
гєчє Кыргызстанда жугуштуу 
ооруга чалдыккан адамды єз 
эркине каршы мажбурлап да-
рылоо мїмкїн эмес. Ушундан 
улам дарыгерлер бейтаптар ме-
нен иштєєдє ар тїрдїї ыкма-
ларды колдонуп келишет. Мын-
дай учурда ар бир дарыгер пси-
холог болуусуна шарт тїзїлєт 
эмеспи. Алынган маалымат-
тар боюнча Саламаттык сактоо 
министрлиги 2020-2021-жылда 
канча адамга кургак учук дарты 
жукканын бїгїнкї кїндє да так 
эсептеп бїтє элек. Ага корона-
вирус тоскоол болууда. Антке-
ни эки оорунун белгилери ок-
шош болгондуктан аныктоо 

татаалдашып кеткен. Ошого 
карабастан Саламаттык сак-
тоо министрлиги эл аралык 
донорлордун кємєгї менен ал-
гылыктуу иш алып барып жат-
кандыгы байма-бай айтылып 
келет. Мисалы, мындан тєрт 
жыл мурун ЮСАИДдин “Кур-
гак учукту жеўебиз” долбоору 
аркылуу кыргызстандыктар-
дын саламаттыгына кємєктє-
шїп 12 млн доллардан ашык 
инвестиция алып келген. Дол-
боордун алкагында миўдеген 
дарыгер, медайым, лаборато-
рия адистери атайын окуудан 
єткєрїлїп, кайра  даярдалып, 
миўдеген бейтапка узакка со-
зулган оор дарылануулардын 
аягына чыгууга жардам берген. 
Долбоордун каржылоосу менен 
лабороториялар кургак учук-
ту аныктоо тактыгын 7 пайыз-
га жакшыртып, убактысын эки 
эсеге кыскарткан. Натыйжада 
лабороториялар коопсуз болуп, 
оорунун кызматкерлерге жук-
кан учурлары катталбай калды. 
Ал эми аталган эл аралык уюм-
дун “Кургак учук боюнча кыз-
маттарды оптималдаштыруу 
боюнча 2017-2026-жылдарга иш 
планы” аталыштагы “жол кар-
тасы” болжол менен 2 млн дол-
лар каражатты лабороториялык 
жабдууга, дары-дармектерди  
кєбєйтїїгє жана бейтаптар-
дын камкордугун жакшыр-
тууга максаттуу жумшалы-
шына шарт тїзїп келет. Андан 
тышкары 2018-жылдан баштап 
кургак учукту дарылоо їчїн са-
паттуу дары-дармектерди сатып 
алууда, дарт аныктоосун жак-
шыртууда жана бейтаптардын 
дарылануусун аягына чыга-
рууга жакындан жардам бер-
ген “Глобалдык фонддун” ар 
тараптуу пилоттук долбоор-
лорун, ишмердїїлїгїн да ба-
са белгилеп кетїї керек. Оо-
руну алдын алуунун эў мыкты 

жолу – бейтаптарды айыктыруу 
деген гана  максатты кєздєгєн 
бул пилоттук долбоордун ал-
кагында эў жакшы иштер ат-
карылган. Мисалы, ага чейин 
кургак учук дартынан дары-
лануусун токтоткон бейтаптар 
кєбєйгєн. Себеби, алар кїнї-
гє бейтапканага келїїдєн та-
жап же шарты туура келбей, ак-
часы жетпей дарыланууну ая-
гына чейин чыгаруунун маа-
нилїїлїгї боюнча маалыматы 
жок болчу. Долбоордун волон-
тёрлорунун ар бир бейтап ме-
нен жеке иш алып баруусунун 
натыйжасында дарылоосун эки 
айдан ашык токтоткон бейтап-
тардын саны 23 пайыздан 4 па-
йызга чейин кыскарган. Тилек-
ке каршы мындай долбоорлор-
дун мєєнєтї чектелїї. Ошент-
се да сандарды сїйлєтїп, жар-
дам кїтїп отура бербестен єз 
натыйжалуулугун кєрсєткєн 
жолдор менен иш алып барууга 
эмнеге болбосун?  Бул боюн-
ча Бишкек шаардык кургак 
учукка каршы кїрєшїї бор-
борунун дарыгери Асел Ка-
дырова єз оюн айтып берди:

- Жыл башынан бери жал-
пы республика боюнча кур-
гак учукка каршы кїрєшїїчї 
17 мекеме жабылган. Алардын 
бири Бишкек шаардык балдар-
дын кургак учукка каршы кї-
рєшїї ооруканасы. Бул меке-
менин жабылышы ал тармакта 
эмгектенген дарыгерлерге га-
на эмес оорулуу балдарга, алар-
дын ата-энелерине бир топ эле 
ыўгайсыздык жаратып жатат. 
Мурда аталган ооруканада кур-
гак учуктун ачык, дарыга ту-
руктуу тїрї менен ооруган бал-
дар дарыланчу. Оорукана жа-
былгандан кийин биз аларды 
їйлєрїнє барып дарылап жата-
быз. Їй шартында мындай оор 
диагнозу бар балдарга медици-
налык жардам кєрсєтїї кыйын. 

Себеби, кургак учуктан тышка-
ры алардын организминде дагы 
бир топ оор дарттар козголушу 
мїмкїн. Дарылануу узак уба-
кытты жана кїчтїї эркти та-
лап кылгандыктан єзгєчє оору-
га чалдыккан балдар дарыгер-
дин кєзємєлїндє болгону туу-
ра деп эсептейм. Азыркы учур-
да деле єзгєчє жаш балдар, єс-
пїрїм курактагылар арасын-
да оорунун дарыга туруктуу 
тїрїн жуктуруп алгандар ар-
бын. Бишкек шаардык кургак 
учукка каршы кїрєшїї борбо-
рунун эсеби боюнча 2021-жы-
лы єлкєдє 31 балада оорунун 
ачык тїрї аныкталган. Алар-
дын жарымында оору  єтї-
шїп кеткен. Ал эми 2020-жы-
лы бул дарттын кесепетинен їч 
бала чарчап калган. Кєпчїлїк 
ата-энелер жєн эле жєтєл ме-
нен алмаштырып, єтїп кетет 
деп маани бербей жїрїп алы-
шат. Айрымдары дарт аныктал-
са деле элдик медицинага кай-
рылып, убакыт єткєрїп жїрїп 
алышат. Кєпчїлїк бейтаптар 
дээрлик оорусу єтїшїп кеткен-
де кайрылышат. Эки жумадан 
ашык жєтєлїп, дене табы кє-
тєрїлїп, тердеп, шайы кеткен 
бейтаптарды аймактык дары-
герлер дароо єздїгїн, жаша-
ган жерин тактап, алгачкы тез 
жардамды кєрсєтїшєт. Эгер-
де оору аныкталса аны траге-
дияга айландыруунун каже-
ти жок. Кургак учукту айык-
тырса болот. Дарылоо мєєнє-
тї алты айдан бир нече жыл-
га чейин созулат. Айыгат деп 
так кесе айта алам. Ал їчїн 
дарыгердин кєзємєлїндє бо-
луп, алар жазып берген дары-
дармектерди єз убагында кабыл 
алуу керек. Эгер ичпей токто-
туп койсо анда оорунун турук-
туу, оор тїрїнє єтїп кетет. Биз 
дартка чалдыккан бейтаптар-
га психологиялык колдоо кєр-
сєтїї менен дарылаганга їй-
рєнїшїбїз керек. Ага заман-
бап, ыўгайлуу шарттарды тї-
зїшїбїз керек деп эсептейм. 
Бїгїнкї кїндє министр жїр-
гїзїп жаткан реформаны кол-
дойм. Чындыгында эле медици-
налык кызмат кєрсєтїїнїн ай-
рым тїрлєрї козу карындай кє-
бєйїп, жоопкерчиликсиз биз-
неске айланганды токтотууга 
убакыт жетти. Бирок чыныгы 
кєўїл бурууга муктаж, бизге 

окшогон мекемелерди жаппай 
каржылоонун башкача тїрїнє 
єткєрсє туура болот го деп ой-
лойм. Ансыз да эл аралык до-
норлордон чындап кєз каран-
дыбыз да. 

 Ал эми Балыкчы шаардык 
жалпы дарыгерлик тажрый-
ба борборунун рентгенологу 
Нургїл Эркетаева аймакта-
гы абал туурасында тємєн-
кїлєргє токтолду:

-Кыргызстанды дїйнєлїк 
масштабдан алып карасак, кур-
гак учуктун туруктуу тїрїн 
жуктургандардын саны боюн-
ча азыр алдыда. Демек, кооп-
туу єлкєдє жашайбыз. Айрык-
ча балдардын мындай дарт-
ка чалдыгуусу коркунуч жа-
ратат. Бул оору башкалардан 
айырмаланып єрчїшїп кет-
се адамдын организми дары-
ны тоготпой калат. Ата же 
эне ооругандан кийин балага 
сєзсїз жугат. Бїгїнкї кїндє 
кургак учуктун оор тїрї жаш 
балдардан аныктала баштады. 
Аларга кїчтїї антибиотиктер-
ди берїї керек. Узак убакыт 
ичип, кыйналышат. Дарылар-
дан кєўїлдєрї айнып, куску-
лары келишет. Айрымдары та-
жаганда дарыланууну токто-
туп коюшат. Ошондуктан бей-
таптардын психологиясын жа-
быркатпашыбыз керек. Алар 
моралдык колдоого муктаж. 
Азыркы учурда кургак учук-
тун жєтєлї жок формасы кїч 
алды. Бейтаптын дене табы 
37 градуска чейин эле кєтє-
рїлїп, жумалап жїрє берет. 
Бул учурда анын єпкєсї катуу 
жабыркап жаткан болот. Оору-
нун ачык тїрї болсо жакында-
рына да жугуп калуу коркуну-
чу бар. Ошондуктан ар бир жа-
рандын єздїк гигиенаны сакта-
шы да ооруну алдын алуунун 
кепилдиги. Кургак учуктун не-
гизги белгилери болуп эки ап-
тадан ашкан катуу жєтєл жа-
на дене табынын кєтєрїлїшї 
эсептелет. Илдет абадан, оору-
луу адамдын какырыгы, ши-
лекейи аркылуу жугат. Дары-
лануу мєєнєтї алты айдан бир 
нече жылга чейин созулат. Кур-
гак учукка чалдыккан бейтап-
ты айыктырса болот. Ал їчїн 
дайыма дарыгердин кєзємєлїн-
дє болуу керек.
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Òîêîéëîðäó òóðóêòóó áàøêàðóóíó óþøòóðóóíó ºðê¿íäºò¿¿ 
ìàêñàòûíäà, "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíå-
òè æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûé-
çàìûíûí 13, 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû-
íûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2018-æûëäûí 10-àï-
ðåëèíäåãè ¹192 "Ìàìëåêåòòèê òîêîé ôîíäóí ïàéäàëàíóó æà-
íà òåñêºº òàðòèáèí áåêèò¿¿ æºí¿íäº" òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé 
ºçãºðò¿¿ëºð æàíà òîëóêòîîëîð êèðãèçèëñèí:

1) æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Ìàìëåêåòòèê 
òîêîé ôîíäóí ïàéäàëàíóó æàíà òåñêºº òàðòèáèíäå:

- 2-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
"2. Ìàìëåêåòòèê òîêîé ôîíäóíóí æåðëåðè ôóíêöèÿëûê çî-

íàëàøòûðóóãà (òîêîéäó êîðãîîíóí êàòåãîðèÿëàðû) ûëàéûê òî-
êîéäó ïàéäàëàíóó÷óëàðãà êîíêóðñòóê íåãèçäå áåðèëåò (ìàë 
æàþó, áàë ÷åëåêòåðäè æàéãàøòûðóó, æàïàéû ºñ¿¿÷¿ àçûê ðå-
ñóðñòàðûí, äàðû ÷ºïòºðä¿, òåõíèêàëûê ÷èéêè çàòòàðäû æûé-
íîî, èëèìèé-èçèëäºº èøòåðè, ãåîëîãèÿëûê èçèëäºº, ãåîëî-
ãèÿëûê ÷àëãûíäîî èøòåðè æàíà ïàéäàëóó êåíäåðäè èøòåò¿¿ 
ìàêñàòûíäà òîêîéäó ïàéäàëàíóóäàí òûøêàðû).

Òîêîéäó ïàéäàëàíóó÷óëàðãà áåðèëãåí ìàìëåêåòòèê òî-
êîé ôîíäóíóí æåðëåðèíèí ºë÷ºì¿ æàíà ÷åãè òîêîé ÷àðáà-
ñûí áàøêàðóóíóí àéìàêòûê ìàìëåêåòòèê îðãàíû òàðàáû-
íàí òîêîé æàéãàøòûðóó äîëáîîðóíóí, ôóíêöèÿëûê çîíà-
ëàøòûðóóãà æàíà êàðòîãðàôèÿëûê ìàòåðèàëäàðäûí íå-
ãèçèíäå àíûêòàëàò.

Ìàìëåêåòòèê òîêîé ôîíäóíóí æåðëåðèí ôóíêöèÿëûê çîíà-
ëàøòûðóó (òîêîéäó êîðãîîíóí êàòåãîðèÿëàðû) æºí¿íäº æîáî 
òîêîé ÷àðáàíû áàøêàðóóíóí ðåñïóáëèêàëûê ìàìëåêåòòèê îð-
ãàíû òàðàáûíàí áåêèòèëåò.";

- 6-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû îí ñåãèçèí÷è àáçàö ìå-
íåí òîëóêòàëñûí:

"òîêîéäó ïàéäàëàíóó ïðîãðàììàñû - òîêîéäó ñàðàìæàë-
äóó ìàêñàòòóó ïàéäàëàíóóíó óþøòóðóó áîþí÷à èæàðà÷ûíûí 
èæàðà ìººíºò¿ á¿òêºíãº ÷åéèí òîêîé ó÷àñòîãóí íàòûéæàëóó 
êîðãîîíó æàíà ñàêòîîíó êàìñûç êûëóó÷ó ïëàíäàëãàí èø-÷à-
ðàëàðûíûí äîëáîîðó;";

- 7-ïóíêòó "(ìûíäàí àðû - Óþøòóðóó÷ó) òàðàáûíàí" äåãåí 
ñºçäºðäºí êèéèí "ºç àëäûí÷à æå ìàìëåêåòòèê òîêîé ôîíäó-
íóí æåðëåðèí ïàéäàëàíóó óêóãóí áåð¿¿ æºí¿íäº æåêå, þðè-
äèêàëûê æàêòàðäûí êàéðûëóóñóíóí íåãèçèíäå" äåãåí ñºçäºð 
ìåíåí òîëóêòàëñûí;

- 8-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû áåøèí÷è àáçàö ìåíåí 
òîëóêòàëñûí:

"Ìàìëåêåòòèê òîêîé ôîíäóíóí æåðëåðèí îðòî ìººíºòò¿¿ æà-
íà óçàê ìººíºòò¿¿ èæàðàãà áåð¿¿äº òîêîéäó ïàéäàëàíóóíóí 
áèð æå áèð íå÷å ò¿ð¿í æ¿çºãº àøûðóó ¿÷¿í ìèëäåòò¿¿ 5 æûë-
äûê ñûíîî ìººíºò¿ áåëãèëåíåò. Òîêîéäó ïàéäàëàíóó÷ó òàðà-
áûíàí èæàðà êåëèøèìèíèí øàðòòàðû àòêàðûëãàíäà, ìàìëå-
êåòòèê òîêîé ôîíäóíóí ó÷àñòîãó òóóðà ïàéäàëàíûëãàíäà æàíà 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí æàðàòûëûøòû êîðãîî ìûéçàìäàðû 
ñàêòàëãàíäà êåëèøèìäèí ìººíºò¿ êàëãàí ìåçãèëãå ìàìëåêåò-
òèê òîêîé ôîíäóíóí èæàðà êåëèøèìèíå òîëóêòîî êèðãèç¿¿ æî-
ëó ìåíåí óçàðòûëàò.";

- 10-ïóíêòóíäà:
ýêèí÷è àáçàöû òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí: 
"- Óþøòóðóó÷óíóí (40%), ìàìëåêåòòèê òîêîé ôîíäóíóí æåð-

ëåðèí áàëûê êàðìîî æå áàëûê ºñò¿ð¿¿ ¿÷¿í áåð¿¿äº ñóó áèî-
ðåñóðñòàðûí ºñò¿ð¿¿ æàíà/æå êºáºéò¿¿ ìàñåëåëåðè áîþí÷à 
áàëûê ÷àðáàñû ÷ºéðºñ¿íäºã¿ ûéãàðûì óêóêòóó îðãàíäûí ºê¿-
ë¿ ñºçñ¿ç êàòûøàò;";

¿÷¿í÷¿ àáçàöûíäàãû "40%" äåãåí öèôðà "20%" äåãåí öèôðà 
ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;

- 12-ïóíêòó "æºí¿íäº ÷å÷èì" äåãåí ñºçäºðäºí êèéèí "Óþø-
òóðóó÷ó òàðàáûíàí" äåãåí ñºçäºð ìåíåí òîëóêòàëñûí;

- 14-ïóíêòóíäà:
áèðèí÷è àáçàöû ê¿÷¿í æîãîòòó äåï òààíûëñûí;
¿÷¿í÷¿ àáçàöû "íàòûéæàëàðäû êàìòóóãà" äåãåí ñºçäºðäºí 

êèéèí "æàíà òîêîéäó æàéãàøòûðóóäà áåëãèëåíãåí òîêîé ÷àðáà 
èø-÷àðàëàðûí ýñêå àëóóãà" äåãåí ñºçäºð ìåíåí òîëóêòàëñûí;

- 16-ïóíêòóíäà:
ýêèí÷è àáçàöûíäàãû "ìàìëåêåòòèê îðãàíûíûí æàíà" äåãåí 

ñºçäºðäºí êèéèí "êîíêóðñêà êîþëóó÷ó ìàìëåêåòòèê òîêîé ôîí-
äóíóí æåðëåðèíèí æàéãàøêàí æåðèíå ûëàéûê" äåãåí ñºçäºð 
ìåíåí òîëóêòàëñûí;

æåòèí÷è àáçàöû "ê¿í¿í" äåãåí ñºçäºí êèéèí ", óáàêòûñûí" 
äåãåí ñºç ìåíåí òîëóêòàëñûí;

- 17-ïóíêòó "øàðòòàðäû àòêàðãàí" äåãåí ñºçäºðäºí êèéèí 
"æàíà òîêîé ÷àðáàñûíà êàðûçû æîê" äåãåí ñºçäºð ìåíåí òî-
ëóêòàëñûí;

- 28-ïóíêòóíäàãû "¿÷" äåãåí ñºç "ýêè" äåãåí ñºç ìåíåí àë-
ìàøòûðûëñûí;

- 30-ïóíêòóíóí ¿÷¿í÷¿ àáçàöû òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿí-
äàëñûí:

"Êåëèøèì áèðäåé þðèäèêàëûê ê¿÷êº ýý áîëãîí 3 íóñêàäà 
æàçóó æ¿ç¿íäº ò¿ç¿ëºò. ¯÷ æûë æå àíäàí êºï ìººíºòêº ò¿ç¿ë-
ãºí Ìàìëåêåòòèê òîêîé ôîíäóíóí æåðèí èæàðàãà áåð¿¿ êåëè-
øèìè êûéìûëñûç ì¿ëêêº óêóêòàðäû êàòòîî ÷ºéðºñ¿íäºã¿ ûé-
ãàðûì óêóêòóó ìàìëåêåòòèê îðãàíäà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû-
íûí êûéìûëñûç ì¿ëêêº óêóêòàðäû êàòòîî ÷ºéðºñ¿íäºã¿ ìûé-
çàìäàðûíäà áåëãèëåíãåí ìººíºòòº ìèëäåòò¿¿ ìàìëåêåòòèê 
êàòòîîäîí ºò¿¿ãº òèéèø.";

- 32-ïóíêòóíäà;
1-ïóíêò÷àñû "ïàéäàëàíóó óêóãó" äåãåí ñºçäºðäºí êèéèí "ìàì-

ëåêåòòèê òîêîé ôîíäóíóí æåðëåðèíèí áºë¿ã¿í ºç àëäûí÷à 
æåð ó÷àñòîãóíà áºë¿ï áåð¿¿ ìåíåí" äåãåí ñºçäºð ìåíåí òî-
ëóêòàëñûí;

8-ïóíêò÷àñû "àòêàðûëáàãàí ó÷óðäà" äåãåí ñºçäºðäºí êèéèí 
", îøîíäîé ýëå òîêîéäó ïàéäàëàíóó àêûñûí áèð æîëó ºç óáà-
ãûíäà òºëºáºãºíäº" äåãåí ñºçäºð ìåíåí òîëóêòàëñûí;

Òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû 11-ïóíêò÷àñû ìåíåí òîëóêòàëñûí:
"11) ñîò òàðàáûíàí êîíêóðñòóí æûéûíòûêòàðû æàðàêñûç 

äåï òàáûëãàíäà.";
- 46-ïóíêòóíäàãû "áåëãèëåãåí áààëàðãà ûëàéûê" äåãåí ñºç-

äºð "ìàìëåêåòòèê òîêîé ôîíäóíóí æåðëåðèíäå áåëãèëåãåí 
áààëàðäàí òºìºí ýìåñ" äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;

- 48-ïóíêòóíóí 1-ïóíêò÷àñû òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿí-
äàëñûí:

"1) æåêå æàêòàð ¿÷¿í: "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí æàðàíû-
íûí ïàñïîðòóíóí êº÷¿ðìºñ¿;";

- 50-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
"50. Òîêîé ÷àðáàñûí áàøêàðóóíóí àéìàêòûê ìàìëåêåòòèê 

îðãàíäàðû áàë ÷åëåêòåðäè æàéãàøòûðóó ¿÷¿í ìàìëåêåòòèê 
òîêîé ôîíäóíóí æåðëåðèí àêûñûç íåãèçäå áåðèøåò.";

- 52-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû àëòûí÷û àáçàö ìåíåí 
òîëóêòàëñûí:

"Æàïàéû ºñ¿¿÷¿ æåìèøòåðäè, æà¢ãàêòàðäû, êîçó êàðûíäàð-
äû, ìºìºëºðä¿ æàíà áàøêà àçûê ïðîäóêòóëàðûí æûéíîî Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýêîíîìèêà æàíà ôèíàíñû ìèíèñòðëèãè-
íå êàðàøòóó Ñòàíäàðòòàøòûðóó æàíà ìåòðîëîãèÿ áîðáîðóíóí 
2021-æûëäûí 21-àïðåëèíäåãè ¹23-ñò. áóéðóãó ìåíåí áåêèòèë-
ãåí "Îðãàíèêàëûê ºíä¿ð¿ø. ªíä¿ð¿¿ãº, ñàêòîîãî, êàéðà èøòå-
ò¿¿ãº æàíà òàøóóãà òàëàïòàð" ÊÌÑ 1361:2021 Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí Óëóòòóê ñòàíäàðòûíà ûëàéûê æ¿ðã¿ç¿ë¿¿ãº òèéèø.";

- 71-ïóíêòó "þðèäèêàëûê æàíà æåêå æàêòàðãà" äåãåí ñºçäºð-
äºí êèéèí "òîêîé ÷àðáà ºíä¿ð¿ø¿í¿í æîãîòóóëàðûíûí æàíà 

÷ûãûìäàðûíûí ýñåïòåðè ìåíåí òîêîé æàéãàøòûðóó äîëáîîðó 
áîëãîíäî" äåãåí ñºçäºð ìåíåí òîëóêòàëñûí;

- 72-ïóíêòó "êºëìºëºðä¿ ò¿ç¿¿ ¿÷¿í" äåãåí ñºçäºðäºí êè-
éèí "òîêîé ÷àðáà ºíä¿ð¿ø¿í¿í æîãîòóóëàðûíûí æàíà ÷ûãûì-
äàðûíûí ýñåïòåðè ìåíåí òîêîé æàéãàøòûðóó äîëáîîðó æàíà 
áàëûê ÷àðáàñû ÷ºéðºñ¿íäºã¿ ðàñìèé îðãàíäûí êîðóòóíäóñó 
áîëãîíäî" äåãåí ñºçäºð ìåíåí òîëóêòàëñûí;

- òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû 731 æàíà 732-ïóíêòòàð ìåíåí òî-
ëóêòàëñûí:

"731. Òîêîé ÷àðáà ºíä¿ð¿ø¿í¿í æîãîòóóëàðûíûí îðäóí òîë-
òóðóóíóí íàðêûíûí ñóììàñûí òºëºº ê¿áºëºíä¿ð¿ëãºí óêóêòóó 
äîêóìåíòòåð áåðèëãåíãå ÷åéèí òîêîé ïàéäàëàíóó÷ó òàðàáû-
íàí æ¿ðã¿ç¿ëºò.

732. Ìàìëåêåòòèê òîêîé ôîíäóíóí áàëûê ÷àðáà êºëìºëº-
ð¿í¿í æåðëåðèí áàëûê êàðìîî æå áàëûê ºñò¿ð¿¿ ìàêñàòûí-
äà æàñàëìà êºëìºëºðä¿ ò¿ç¿¿ ¿÷¿í ó÷àñòîêòîðäó ïàéäàëà-
íóóãà áåð¿¿ ¿÷¿í êîíêóðñêà êàòûøóóãà òºìºíê¿ äîêóìåíòòåð 
òàëàï êûëûíàò:

- àðûç;
- áàëûê ÷àðáàñûíûí äîëáîîðó (àðûç ýýñè òàðàáûíàí èø-

òåëèï ÷ûãàò);
- æàñàëìà áàëûê ÷àðáà êóðóëìàëàðûí êóðóóíóí ýñêèçäèê 

äîëáîîðó (àðûç ýýñè òàðàáûíàí èøòåëèï ÷ûãàò);
- èëèìèé-áèîëîãèÿëûê íåãèçäåìå (ÊÐ ÓÈÀ Áèîëîãèÿ èíñ-

òèòóòó áåðåò);
- áàëûê ºñò¿ð¿¿÷¿ë¿ê-áèîëîãèÿëûê íåãèçäåìå (áàëûê ÷àð-

áà ÷ºéðºñ¿íäºã¿ ûéãàðûì óêóêòóó îðãàí áåðåò);
- ìàìëåêåòòèê ýêîëîãèÿëûê ýêñïåðòèçàíûí î¢ êîðóòóíäóñó 

(êóð÷àï òóðãàí ÷ºéðºí¿ êîðãîî æàíà ýêîëîãèÿ ÷ºéðºñ¿íäºã¿ 
ûéãàðûì óêóêòóó îðãàíäûí àéìàêòûê áºë¿ì¿ áåðåò);

- âåòåðèíàðäûê êîðóòóíäó (âåòåðèíàðèÿ áîþí÷à ûéãàðûì 
óêóêòóó ìàìëåêåòòèê îðãàí áåðåò);

- ñàíèòàðäûê-ýïèäåìèîëîãèÿëûê àáàëäûí êîðóòóíäóñó (Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ñàíèòàðäûê-ýïèäåìèîëîãèÿëûê àáàëû 
æààòûíäàãû ûéãàðûì óêóêòóó îðãàí áåðåò).";

- 741-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
"741. ÝÊÁíû ïàéäàëàíóó ìåíåí ýíåðãåòèêàëûê îðíîòìîëîð-

äó êóðóó ìàêñàòûíäà ìàìëåêåòòèê òîêîé ôîíäóíóí æåðëåðèí 
ïàéäàëàíóó óêóãóí áåð¿¿ ÝÊÁíû ºí¿êò¿ð¿¿ æàíà ïàéäàëà-
íóóíó êîëäîî áîþí÷à ûéãàðûì óêóêòóó îðãàíäûí êîíêóðñòóê 
òàíäîîñóíóí íåãèçèíäå Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 
2020-æûëäûí 30-îêòÿáðûíäàãû ¹525 "Ýíåðãèÿíûí êàéðà æà-
ðàëóó÷ó áóëàêòàðûí ïàéäàëàíóó ìåíåí ýëåêòð ýíåðãèÿñûí èø-
òåï ÷ûãóó æàíà áåð¿¿ áîþí÷à èøòè æ¿çºãº àøûðóóíóí øàðò-
òàðû æàíà òàðòèáè æºí¿íäº æîáîíó áåêèò¿¿ òóóðàëóó" òîêòî-
ìóíà ûëàéûê òîêîé ÷àðáà ºíä¿ð¿ø¿í¿í æîãîòóóëàðûíûí æàíà 
÷ûãûìäàðûíûí ýñåïòåðè ìåíåí òîêîé æàéãàøòûðóó êîðóòóí-
äóñó áîëãîíäî óþøòóðóó÷ó òàðàáûíàí æ¿ðã¿ç¿ëºò. Òîêîé ÷àð-
áà ºíä¿ð¿ø¿í¿í æîãîòóóëàðûíûí îðäóí òîëòóðóóíóí íàðêû-
íûí ñóììàñûí òºëºº ê¿áºëºíä¿ð¿ëãºí óêóêòóó äîêóìåíòòåðäè 
áåð¿¿ãº ÷åéèí òîêîé ïàéäàëàíóó÷ó òàðàáûíàí æ¿ðã¿ç¿ëºò.".

2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Àéûë ÷àðáà ìèíèñòðëèãè ºç¿-
í¿í ÷å÷èìäåðèí óøóë òîêòîìãî ûëàéûê êåëòèðñèí.

3. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí Ïðåçè-
äåíòòèí æàäà Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí ÷å÷èìäåðèí àòêàðóóíó 
êîíòðîëäîî áàøêàðìàëûãûíà æ¿êòºëñ¿í.

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

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû À.ÆÀÏÀÐÎÂ
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íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-1025

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î 
ãîñóäàðñòâåííîé 

ðåãèñòðàöèè ÈÏ Àáëàñîâà 
Àñåëü Ìóêàìáåòæàíîâíà 

êîä ÎÊÏÎ 29976785, 
ÈÍÍ 12811197410013 

(29.11.2018 ã.) ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Ï/Ï-634

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î ïðàâå 

÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè íà 
çåìåëüíûé ó÷àñòîê (äîëè) 
¹0031055 íà èìÿ Ëåíèíã 

Ëèäèè Àáðàìîâíû ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-1028

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
áëàíêè ðàçðåøåíèÿ ÎñÎÎ 

«Áèðëèê Òðàíñïîðò»: 
Ãðóçèÿ 2-õ ñòîð. - ¹800236, 

800238, 207697, 800067, 
800068. Òóðöèÿ 2-õ ñòîð. 
- ¹512535, 512971, 513269. 

Òóðöèÿ ïîðîæíèé - ¹514977, 
514978. Òóðöèÿ 3-õ ñòîð. 

- ¹514485 ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûìè. 

Í-1031

Ñ/Î-216

ОАО «ГОЛДЕН САН»
Сокулукский р-н, п/о Чон-Джар, с.Кунтуу,

вид ценных бумаг - простые именные акции KG 0104045727  номинальная 
стоимость одной акции  1,85 сом, настоящим уведомляет о существенном факте: 

25 ìàÿ 2022 ã. àôôèëèðîâàííîå ëèöî ÇÀÎ «Ãîëäåí Äðèíêñ»  ïåðåäàíû â íîìèíàëüíîå 
äåðæàíèå ÇÀÎ «Öåíòðàëüíûé Äåïîçèòàðèé»: 727272 ïðîñòûõ àêöèé îáùåé íîì. ñòîèì. 

1345550 ñîì, äîëÿ â ÓÊ 4,27%. 26 ìàÿ 2022 ã. ÇÀÎ «Öåíòðàëüíûé Äåïîçèòàðèé» 
ñïèñàíû èç íîìèíàëüíîãî äåðæàíèÿ àôôèëèðîâàííîìó ëèöó ÎÔ «Áèëèìêàíà» 

727272 ïðîñòûõ àêöèé îáùåé íîì. ñòîèì. 1345550 ñîì, äîëÿ â ÓÊ 4,27%.

ОАО «КЕРЕМЕТ БАНК»
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 

ПО ОТБОРУ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ И ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА В 
РАМКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ.

Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå îïóáëèêîâàíà íà ñàéòå ÎÀÎ «Êå-
ðåìåò Áàíê» - www.keremetbank.kg 

Âñåõ çàèíòåðåñîâàííûõ êîìïàíèé ïðîñèì ïðåäîñòàâèòü íåîáõîäè-
ìûå äîêóìåíòû â ñîîòâåòñòâóþùèå ñðîêè. 

Ñ/Î-217

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î ïðàâå ïîëüçîâàíèå 
çåìåëüíîé äîëåé ñåðèè ×À ¹395 íà 
èìÿ Ìîìóíêóëîâà Êàìèë ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-1009

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î ïðàâå ïîëüçîâàíèå 
çåìåëüíîé äîëåé ñåðèè ×À ¹472 íà 

èìÿ Ìîìóíêóëîâà Àñûë ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-1030

Открытое акционерное общество 
Микрофинансовая компания «Салым Финанс»

(далее – Общество)
Уведомляет о существенном факте, что 27 мая 2022 г. аффилированным 

лицам списаны из номинального держания ЗАО «Центральный Депозитарий» 
(вид ценных бумаг - простые именные акции KG 0104213010, номинальная стоимость

 одной акции 1000 сом), в связи с увеличением количества обращаемых простых 
именных акций Общества: 

- àêöèîíåðó Êîíóøáàåâîé À.Ò. 52 900 ïðîñòûõ àêöèé îáùåé íîì. ñòîèì. 52 900 000 ñîì, äîëÿ â ÓÊ 
9,98%; 

- àêöèîíåðó Áåäåëáàåâîé Ð.Ä. 71 300 ïðîñòûõ àêöèé, îáùåé íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòüþ 71 300 000 
ñîì, äîëÿ â ÓÊ 13,45%;

- àêöèîíåðó Äæóìàëèåâîé Ð.Ó. 52 900 ïðîñòûõ àêöèé îáùåé íîì. ñòîèì. 52 900 000 ñîì, äîëÿ â 
ÓÊ 9,98%; 

- àêöèîíåðó, ïðåäñåäàòåëþ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Êûäûðìàåâó Á.È. 52 900 ïðîñòûõ àêöèé îáùåé 
íîì. ñòîèì. 52 900 000 ñîì, äîëÿ â ÓÊ 9,98%.
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«КАЙЫЎДЫ ЭТ 
КОМБИНАТЫ” ААК

2022-жылдын 21-июнунда саат 11.00дє Кайыўды 
шаары, Живпром дарегинде акционерлердин 

кезексиз чакырылган чогулушу боло тургандыгы 
жєнїндє  маалымдайт.

×îãóëóøêà êàòûøóóãà óêóãó áàðëàðäûí òèçìåñèí 
ò¿ç¿¿ ê¿í¿- 2022-æûëäûí 30-ìàéû.

Êàòòîîíóí áàøòàëûøû ñààò 10.00äº. Àêöèîíåð-
ëåðäèí ºç¿ëºð¿íäº ïàñïîðòó áîëóóãà òèéèø. 

×îãóëóøòóí ìàòåðèàëäàðû ìåíåí êîîìäóí ºç¿-
íºí òààíûøóóãà áîëîò.

Ê¯Í ÒÀÐÒÈÁÈ: 

1. Ýñåïòºº êîìèññèÿñûíûí êóðàìûí áåêèò¿¿.
2. Êîîìäóí ì¿ëê¿í ê¿ðººãº êîþó æàíà êðåäèò àëóó 

¿÷¿í ÷å÷èì êàáûë àëóó æºí¿íäº.
3. Êðåäèò ¿÷¿í ýñåï à÷óóãà ìàêóëäóê áåð¿¿.
4. Áàøêàðìàíûí òºðàãàñûíà ûéãàðûì óêóêòàðäû 

áºë¿øò¿ð¿¿, êðåäèòòèí  ýñåáèí à÷óó, êðåäèò-
òèí êåëèøèìèíå æàíà áàøêà çàðûë äîêóìåíò-
òåðãå êîë êîþóãà ûéãàðûì óêóêòàðäû áåð¿¿.

5. ¯÷¿í÷¿ æàêòûí ê¿ðººãº êåïèëäèê êàòàðû ÷û-
ãóóãà ìàêóëäóê áåð¿¿.

ОАО «КАЙЫНДЫ ЭТ 
КОМБИНАТЫ»

уведомляет, что 21 июня 2022 г. в 11.00 часов 
состоится внеочередное общее собрание 

акционеров по адресу: г Каинда, живпром. 

Äåíü ñïèñêà íà ïðàâî ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè –               
30 ìàÿ 2022 ãîäà.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè â 10.00 ÷., àêöèîíåðàì èìåòü 
ïðè ñåáå ïàñïîðò.

Ñ ìàòåðèàëàìè ñîáðàíèÿ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ 
ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ îáùåñòâà.

ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:

1. Óòâåðæäåíèå ñîñòàâà ñ÷åòíîé êîìèññèè.
2. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïîëó÷åíèè êðåäèòà è î ïå-

ðåäà÷å â çàëîã èìóùåñòâà îáùåñòâà.
3. Äà÷à ñîãëàñèÿ íà îòêðûòèå êðåäèòíîãî ñ÷å-

òà.
4. Íàäåëåíèå ïîëíîìî÷èÿìè Ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâ-

ëåíèÿ íà îòêðûòèå êðåäèòíîãî ñ÷åòà, ïîäïèñà-
íèå êðåäèòíîãî äîãîâîðà, äîãîâîðà çàëîãà è 
äðóãèõ íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ.

5. Äà÷à ñîãëàñèÿ âûñòóïèòü ïîðó÷èòåëåì ïî êðå-
äèòó çà òðåòüå ëèöî.

«АРСТАНБЕК» ААК
2022-жылдын 21-июнунда саат 10.00дє Кайыўды 

шаары, Живпром дарегинде акционерлердин 
кезексиз чакырылган чогулушу боло 

тургандыгын маалымдайт.

×îãóëóøêà êàòûøóóãà óêóãó áàðëàðäûí òèçìåñèí 
ò¿ç¿¿ ê¿í¿ - 2022-æûëäûí 30-ìàéû.

Êàòòîîíóí áàøòàëûøû ñààò 9.00äº, Àêöèîíåð-
ëåðäèí ºç¿ëºð¿íäº ïàñïîðòó áîëóóãà òèéèø. ×îãó-
ëóøòóí ìàòåðèàëäàðû ìåíåí êîîìäóí ºç¿íºí òàà-
íûøóóãà áîëîò.

Ê¯Í ÒÀÐÒÈÁÈ: 

1. Ýñåïòºº êîìèññèÿñûíûí êóðàìûí áåêèò¿¿.
2. Êîîìäóí ì¿ëê¿í ê¿ðººãº êîþó æàíà êðåäèò àëóó 

¿÷¿í ÷å÷èì êàáûë àëóó æºí¿íäº.
3. Êðåäèò ¿÷¿í ýñåï à÷óóãà ìàêóëäóê áåð¿¿.
4. Áàøêàðìàëûêòûí òºðàãàñûíà ûéãàðûì óêóêòàð-

äû áºë¿øò¿ð¿¿, êðåäèòòèí ýñåáèí à÷óó, êðåäèò-
òèí êåëèøèìèíå æàíà áàøêà çàðûë äîêóìåíò-
òåðãå êîë êîþóãà ûéãàðûì óêóêòàðäû áåð¿¿.

5. ¯÷¿í÷¿ æàêòûí ê¿ðººãº êåïèëäèê êàòàðû ÷û-
ãóóãà ìàêóëäóê áåð¿¿.

ОАО «АРСТАНБЕК»
уведомляет, что 21 июня 2022 в 10.00 часов 

состоится внеочередное общее собрание 
акционеров по адресу: г Каинда, живпром.

Äåíü ñïèñêà íà ïðàâî ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè – 30 
ìàÿ 2022 ãîäà.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè â 9.00 ÷., àêöèîíåðàì èìåòü 
ïðè ñåáå ïàñïîðò.

Ñ ìàòåðèàëàìè ñîáðàíèÿ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ 
ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ îáùåñòâà.

ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:

1. Óòâåðæäåíèå ñîñòàâà ñ÷åòíîé êîìèññèè.
2. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïîëó÷åíèè êðåäèòà è î ïå-

ðåäà÷å â çàëîã èìóùåñòâà îáùåñòâà.
3. Äà÷à ñîãëàñèÿ íà îòêðûòèå êðåäèòíîãî ñ÷å-

òà.
4. Íàäåëåíèå ïîëíîìî÷èÿìè Ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâ-

ëåíèÿ íà îòêðûòèå êðåäèòíîãî ñ÷åòà, ïîäïèñà-
íèå êðåäèòíîãî äîãîâîðà, äîãîâîðà çàëîãà è 
äðóãèõ íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ.

5. Äà÷à ñîãëàñèÿ ïðèíÿòü ïîðó÷èòåëüñòâî òðåòü-
åãî ëèöà ïî êðåäèòó.

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
УЛУТТУК БАНКЫ

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы кызыкдар 
болгон адамдарды банктын андан ары пайдалануу їчїн 
жарактуу, амортизацияланган жана эсептен чыгарылган 
мїлкїн сатуу боюнча ачык тоорукка катышууга чакырат.

Тышкы чєйрєдє сатылуучу мїлк Улуттук банктын http://
www.nbkr.kg расмий интернет-сайтында андан ары пайда-
лануу їчїн жарактуу, амортизацияланган жана эсептен чы-
гарылган мїлк реестринде берилген.

Сатылуучу мїлк жєнїндє кеўири маалымат (мїлктїн 
аталышы, саны, баштапкы сатуу баасы, мїлк жайгашкан 
жер жана тоорук єткєрїї эрежелери) http://www.nbkr.kg, 
https://www.lalafo.kg сайттарында жайгаштырылган.

Билдирмелер 2022-жылдын 1-июлунда саат 
11.00гє чейин Бишкек шаары, Чїй пр., 168 дареги же                              
sale_ ja@nbkr.kg электрондук дареги боюнча кабыл алы-
нат (Жалал-Абад ш.).

Сатылуучу мїлктї жайгашкан жери боюнча 2022-жыл-
дын 13-июнунан 24-июнуна чейин карап кєрїїгє болот.

Ал эми билдирме формасын 2022-жылдын 1-июну-
нан 30-июнуна чейин Бишкек шаары, Т.Їмєталиев 
кєчєсї, 101 дареги боюнча саат 9.00-17.30га чейин же                            
sale@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу алууга болот.

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ñëåäóþùèå áëàíêè 
ðàçðåøåíèé ÎñÎÎ «Èëüçàò Òðàíñ»: 

1 Ãåðìàíèÿ Å5 Äâóñòîð-å è òðàíç-å ïåðåâîçêè 3500014 2017 
2 Ãåðìàíèÿ Å4 Äâóñòîð-å è òðàíç-å ïåðåâîçêè 2400023 2018 
3 Ëàòâèÿ Äâóñòîð-å è òðàíç-å ïåðåâîçêè 730656 2018 
4 Ëàòâèÿ Äâóñòîð-å è òðàíç-å ïåðåâîçêè 730657 2018 
5 Ëèòâà Äâóñòîð-å è òðàíç-å ïåðåâîçêè 263946 2019 
6 Ëèòâà Äâóñòîð-å è òðàíç-å ïåðåâîçêè 544418 2020 
7 Ëèòâà Äâóñòîð-å è òðàíç-å ïåðåâîçêè 544652 2020 
8 Ëèòâà Äâóñòîð-å è òðàíç-å ïåðåâîçêè 545121 2020 
9 Ãåðìàíèÿ Ïåðåâîçêè â èç 3 ñòðàí 4100008 2020 
10 Ãåðìàíèÿ Äâóñòîð-å è òðàíç-å ïåðåâîçêè 4500152 2020 
11 Ãåðìàíèÿ Å5 Äâóñòîð-å è òðàíç-å ïåðåâîçêè 4500198 2020 
12 Ãåðìàíèÿ Å5 Äâóñòîð-å è òðàíç-å ïåðåâîçêè 4500259 2020 
13 Óçáåêèñòàí Â èç 3 ñòðàí 374434 2020 
14 Óçáåêèñòàí Â èç 3 ñòðàí 374435 2020 
15 Óçáåêèñòàí Â èç 3 ñòðàí 374436 2020 
16 Óçáåêèñòàí Â èç 3 ñòðàí 374437 2020 
17 Óçáåêèñòàí Â èç 3 ñòðàí 374438 2020 
18 Ýñòîíèÿ Äâóñòîð-å è òðàíç-å ïåðåâîçêè 2996 2020 
19 Ãåðìàíèÿ Äâóñòîð-å è òðàíç-å ïåðåâîçêè 6100046 2021 
20 Ëàòâèÿ Äâóñòîð-å è òðàíç-å ïåðåâîçêè 338527 2021 
21 Ëàòâèÿ Äâóñòîð-å è òðàíç-å ïåðåâîçêè 338717 2021 
22 Ëàòâèÿ Äâóñòîð-å è òðàíç-å ïåðåâîçêè 338718 2021 
23 Ëàòâèÿ Äâóñòîð-å è òðàíç-å ïåðåâîçêè 338719 2021 
24 Ëàòâèÿ Äâóñòîð-å è òðàíç-å ïåðåâîçêè 338729 2021 
25 Ëàòâèÿ Äâóñòîð-å è òðàíç-å ïåðåâîçêè 339007 2021 
26 Ëàòâèÿ Äâóñòîð-å è òðàíç-å ïåðåâîçêè 342994 2021 
27 Ëèòâà Äâóñòîð-å è òðàíç-å ïåðåâîçêè 93079 2017 
28 Ãåðìàíèÿ Äâóñòîð-å è òðàíç-å ïåðåâîçêè 3300034 2017 
29 Òóðöèÿ Â èç 3 ñòðàí 436167 2017 
30 Òóðöèÿ ïîðîæíèé 436422 2017 
31 Òóðöèÿ ïîðîæíèé 436564 2017 
32 Ãåðìàíèÿ Äâóñòîð-å è òðàíç-å ïåðåâîçêè 2500032 2018 
33 Ãåðìàíèÿ Äâóñòîð-å è òðàíç-å ïåðåâîçêè 2500033 2018 
34 Ëèòâà Äâóñòîð-å è òðàíç-å ïåðåâîçêè 11304 2018 
35 Ëàòâèÿ Äâóñòîð-å è òðàíç-å ïåðåâîçêè 333881 2019 
36 Ëàòâèÿ Äâóñòîð-å è òðàíç-å ïåðåâîçêè 334741 2019 
37 Ëàòâèÿ Äâóñòîð-å è òðàíç-å ïåðåâîçêè 334746 2019 
38 Ãåðìàíèÿ Äâóñòîð-å è òðàíç-å ïåðåâîçêè 5500042 2019 
39 Ãåðìàíèÿ Äâóñòîð-å è òðàíç-å ïåðåâîçêè 5500051 2019 
40 Íèäåðëàíäû Äâóñòîð-å è òðàíç-å ïåðåâîçêè 35 2019 
41 Àâñòðèÿ Äâóñòîð-å è òðàíç-å ïåðåâîçêè 43 2019 
42 Êèòàé Äâóñòîð-å è òðàíç-å ïåðåâîçêè 27209 2019 
43 Ëèòâà Äâóñòîð-å è òðàíç-å ïåðåâîçêè 263281 2019 
44 Ëèòâà Äâóñòîð-å è òðàíç-å ïåðåâîçêè 263282 2019 
45 Ïîëüøà Äâóñãîð-å è òðàíç-å ïåðåâîçêè 6462202 2020 
46 Êàçàõñòàí Â èç 3 ñòðàí 14536 2020
47 Êàçàõñòàí Â èç 3 ñòðàí 14541 2020
48 Ðîññèÿ Â èç 3 ñòðàí 1131643 2020
49 Êàçàõñòàí Â èç 3 ñòðàí 85749 2020
50 Àâñòðèÿ Äâóñòîð-å è òðàíç-å ïåðåâîçêè 7 2020    

ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
óäîñòîâåðåíèÿ íà ïðàâî 
âðåìåííîãî ïîëüçîâàíèÿ 

çåìåëüíûì ó÷àñòêîì ñåðèè 
«Â» ¹074965 (îò 27.04.2017 ã.) 

íà èìÿ Òàøòåìèðîâîé 
Àëèíû Àëìàçîâíû ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì.
Í-22

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î 
ãîñóäàðñòâåííîé 

ðåãèñòðàöèè ÈÏ Ñòàìîâ 
Øóêóðáåê Àäûëáåêîâè÷ 

êîä ÎÊÏÎ 21900759, 
ÈÍÍ 20701196500392 ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-24

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ñâèäåòåëüñòâà î 
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ÈÏ Çàèðîâà 

Àéäàíà Àêûëáåêîâíà êîä ÎÊÏÎ 30780691, 
ÈÍÍ 10308200100976 ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. Í-27

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ. àêòà î ïðàâå ÷àñòíîé 
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê 

× ¹060350 íà èìÿ Îñìîíîâîé Àñåëü 
Ìàìàñàäûêîâíû ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-23

Í-26

ОАО «КЫРГЫЗМЕБЕЛЬ»
Решение общего собрания акционеров.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ - ã.Áèøêåê, óë.Ôó÷èêà, 3 Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 28 àïðåëÿ 2022 ã.
Ñîáðàíèå - ãîäîâîå, î÷íîå    Íà÷àëî ñîáðàíèÿ: 14.00 ÷àñîâ 
Êâîðóì îáùåãî ñîáðàíèÿ 100%

Âîïðîñû ïîâåñòêè äíÿ, ïðèíÿòûå ðåøåíèÿ. 
Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ 

ÇÀ Ïðîòèâ, âîçäåðæàëñÿ 

1. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà î ðåçóëüòàòàõ ôèíàíñîâî-õîçÿéñò-
âåííîé äåÿòåëüíîñòè Îáùåñòâà çà 2021 ãîä.
Ïðèíÿòîå ðåøåíèå: Óòâåðäèòü îò÷åò î ðåçóëüòàòàõ ôèíàíñîâî-õî-
çÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè çà 2021 ãîä. 

100% íåò 

2. Óòâåðæäåíèå áóõãàëòåðñêîãî áàëàíñà, ñ÷åòà ïðèáûëåé è óáûòêîâ 
çà 2021 ãîä. Îò÷åò íåçàâèñèìîãî àóäèòîðà. Îò÷åò Ðåâèçîðà Îáùåñòâà,
Ïðèíÿòîå ðåøåíèå: Óòâåðäèòü áóõãàëòåðñêèé áàëàíñ, ñ÷åòà ïðèáûëåé 
è óáûòêîâ çà 2021 ãîä. Îò÷åò íåçàâèñèìîãî àóäèòîðà. Îò÷åò Ðåâèçî-
ðà Îáùåñòâà, 

100% íåò 

3. Ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè Îáùåñòâà çà 2021 ã. Îïðåäåëåíèå ðàçìå-
ðà, ïîðÿäêà è ñðîêà âûäà÷è äèâèäåíäîâ çà 2021 ã.
Ïðèíÿòîå ðåøåíèå: - Íàïðàâèòü íà âûïëàòó äèâèäåíäîâ 50% îò ÷èñ-
òîé ïðèáûëè Îáùåñòâà, ÷òî ñîñòàâëÿåò ñóììó â ðàçìåðå 61065 ñîì; 
- Óòâåðäèòü ñòàâêó äèâèäåíäîâ â ðàçìåðå 0,68 ñîì íà îäíó àêöèþ.
- Ôîðìà âûïëàòû äèâèäåíäîâ - íàëè÷íûå äåíåæíûå ñðåäñòâà; - Ìåñòî 
âûïëàòû äèâèäåíäîâ - ã.Áèøêåê, óë.Ôó÷èêà, 3 
- Äàòà íà÷àëà âûïëàòû äèâèäåíäîâ 24.08.2022 ã. 
- Îêîí÷àòåëüíàÿ äàòà ðåãèñòðàöèè àêöèîíåðîâ, èìåþùèõ ïðàâî íà ïî-
ëó÷åíèå äèâèäåíäîâ 1 àïðåëÿ 2022 ã. Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: 65-67-50 

100% íåò 

4. Èçáðàíèå íåçàâèñèìîãî àóäèòîðà íà 2022 ãîä.
Ïðèíÿòîå ðåøåíèå: Èçáðàòü àóäèòîðîì Îáùåñòâà íà 2022 ãîä ÎñÎÎ 
«Àóäèò Áèçíåñ Ðåïîðò» 100% íåò 

5. Èçáðàíèå Ðåâèçîðà Îáùåñòâà.
Ïðèíÿòîå ðåøåíèå: Èçáðàòü Ðåâèçîðîì Èáðàèìîâà Ð.Ì. íà 2022 ã. 

100% íåò 

6. Èçáðàíèå Ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÎÀÎ «Êûðãûçìåáåëü» íà 2022 ãîä.
Ïðèíÿòîå ðåøåíèå: Èçáðàòü Ãåíåðàëüíûì äèðåêòîðîì ÎÀÎ «Êûðãûçìå-
áåëü» íà 2022 ãîä Ñàëûìáåêîâà Ìàìûòáàÿ Ìàòêàáûëîâè÷à 

100% íåò 

7. Óòâåðæäåíèå áþäæåòà Îáùåñòâà íà 2022 ãîä. 
Ïðèíÿòîå ðåøåíèå. Óòâåðäèòü ïðåäëîæåííûé áþäæåò Îáùåñòâà, ñîãëàñ-
íî êîòîðîìó ïëàíèðóåìàÿ ïðèáûëü â 2022 ãîäó ñîñòàâèò 3000,0 ò. ñîì. 

100% íåò 

ОАО «КЫРГЫЗМЕБЕЛЬ»
с 24 августа 2022 года начинает выплату 

дивидендов акционерам: Размер дивиденда 0,68 
сом на одну простую акцию; День выплаты 
- 24 августа 2022 г. День списка 1 апреля 

2022 г. Форма выплаты дивидендов - денежные 
средства; Место выплаты дивидендов: КР 

г.Бишкек, ул.Фучика, 3.

ОАО "КЫРГЫЗИНДУСТРИЯ" 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 

на создание логотипа ОАО "Кыргызиндустрия". 
Положение о конкурсе размещено на сайте:

www.kyrgyzindustry.kg



2022-жылдын  31-майы14
Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити

ЖОГОЛДУ
УТЕРЯ

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ. 
àêòà î ïðàâå ÷àñòíîé 

ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûå 
ó÷àñòêè × ¹1067154, 

× ¹1067153, × ¹1067155, 
× ¹1067157, × ¹1067158, 

× ¹1067156, × ¹1047814 íà 
èìÿ Êåíæåáàåâîé Ìàéðàì 

Êàêåíîâíû ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûìè. 

Í-1011

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ. 
àêòà î ïðàâå ÷àñòíîé 

ñîáñòâåííîñòè íà 
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ¹661096 

è òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò 
èäåí. êîä 102020023-0186 íà 
èìÿ Ñàôàðáåêîâà Ñàèäáåêà 
Äàâëàòáåêîâè÷à ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-1016

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà íà 
ïðàâî ïîëüçîâàíèå 

çåìåëüíîé äîëè ¹059961, 
039829, 039830 íà èìÿ 

Äæàìàíñàðòîâà Áàêòûáåêà 
Äóáàøîâè÷à ñ÷èòàòü
 íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-1014

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà íà ïðàâî 
ïîëüçîâàíèå çåìåëüíîé 

äîëè ¹026072, ¹026073 íà 
èìÿ Êîíóøáàåâà Ñàìàòà 

Áàðàòîâè÷à ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-1014

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î 
ãîñóäàðñòâåííîé 

ðåãèñòðàöèè ÈÏ Òîðîåâà 
Êàíûãóë Ïàðïèåâíà 
êîä ÎÊÏÎ 23889973, 

ÈÍÍ 12911196510073 ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-1013

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà íà ïðàâî 
ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîé 

äîëåé ¹47 íà èìÿ Áîëîòîâà 
Êàéåïêóëà ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Ï/Ï-580

Àéòèåâ Àéòèìóõàíáåò 
Äóðóñáåêîâè÷êå òààíäûê 

ìàìëåêåòòèê àêòûñû ñåðèÿ 
¹743015 æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí. 
Ï/Ï-088

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î ïðàâå 

÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè 
íà çåìåëüíîé äîëè ¹933 

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

Í-19

Êàðà-Êóëæà ðàéîíóíóí 
Æûëòûðîâ, 19 êº÷ºñ¿í¿í 
òóðãóíó Èñìàíîâà Äèíàðà 

Ìàêåíîâíàãà òààíäûê 
÷àéêàíàíûí ñåðèÿ "×" ¹769216 

ìàìëåêåòòèê àêòûñû 
æàíà èäåí. êîä 5-03-05-1001- 

28-93 æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí.
Ï/Ï-953

Æàëàë-Àáàä øààðûíäàãû 
Ñïóòíèê êè÷è ìèêðîðàéîíóíà 

êàðàøòóó “Êîíäîìèíèóì 
¹38” êºï áàòèðë¿¿ ¿éäºã¿ 

òóðàê æàíà òóðàê ýìåñ 
æàéëàðäûí ìåí÷èê ýýëåðèíèí 

øåðèêòåøòèãèíèí æåêå 
ìåí÷èãèíå òààíäûê æåð 
ó÷àñòîãóíà áîëãîí æåêå 

ìåí÷èê óêóãó æºí¿íäº 
ìàìëåêåòòèê àêò (ñåðèÿñû 
× ¹845711, êàòòàëãàí ê¿í¿ 

20.09.2002-æ.) æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí.
Ä-27

Ïðàòîâ Îðîçáåê Òîëóáàåâè÷êå 
òààíäûê Ñóçàê ðàéîíóíóí 
Êóðìàíáåê àéûë ºêìºò¿íº 

êàðàøòóó  Æîîí-Ê¿íãºé 
àéûëûíäàãû òóðàê æàéûíûí 

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

× ¹481263, 22.10.2013-æ., 
èäåíòèôèêàöèÿëûê 

êîäó 3-05-01-1008-0283) 
æàíà òåõíèêàëûê ïàñïîðòó  

æîãîëãîíäóãóíà
 áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí.
Ä-27

Æîëäîøîâà Íàçãóëó 
Àáäûìûêòàðîâíàãà 

òààíäûê Áàçàð-Êîðãîí 
øààðûíûí Áàçàð-Êîðãîí 

àéûëûíäàãû Ê.Áåãèìêóëîâ 
êº÷ºñ¿ ¹4 ¿é, êâ.4 òóðàê 

æàéûíûí òåõíèêàëûê 
ïàñïîðòó  æîãîëãîíäóãóíà 

áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 
äåï òàáûëñûí.

Ä-27

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ. 
àêòà î ïðàâå ÷àñòíîé 

ñîáñòâåííîñòè 
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê 

× ¹435568 íà èìÿ 
Ìàíàïîâà Àçèçáåêà 

Êóáàíû÷áåêîâè÷à ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-1021

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
УЛУТТУК БАНКЫ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ 
ПАРДАЛАР КОМПЛЕКТИН САТЫП АЛУУ БОЮНЧА 

АЧЫК РЕСПУБЛИКАЛЫК СЫНАК ЄТКЄРЄТ.

Сынак боюнча документтер Бишкек ш., Т.Їмєталиев 
кєчєсї, 101, дареги боюнча 2022-жылдын 14-июнун-
да саат 17.00гє чейин берилет.

Сынакка чейинки конференция катышуучулар їчїн 
2022-жылдын 9-июнунда саат 15.00дє видеоконферен-
ция байланышы режиминде єтєт. Конференцияга каты-
шуу маселелери боюнча техникалык координаторго кай-
рылуу зарыл.

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

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар 
кабыл алынбайт жана кароого алынбайт.

Сынак боюнча сунуштар салынган конверттер 2022-жыл-
дын 17-июнунда саат 14.00дє каралат.

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

К.Тыныстанов атындагы Ысык-Кєл 
мамлекеттик университети 

ПРОФЕССОРДУК-ОКУТУУЧУЛУК КУРАМДЫН ОКУТУУЧУЛУК КЫЗМАТ 
ОРУНДАРЫН  ЭЭЛЄЄ ЇЧЇН КОНКУРС ЖАРЫЯЛАЙТ. 

1. Орус тили жана адабияты кафедрасы - 1 орун;
2. Мектепке чейинки жана башталгыч билим берїї кафедрасы -              

4 орун;
3. Маалыматтык системалар жана технологиялар кафедрасы - 2 орун;
4. Табигый илимдер кафедрасы - 1 орун;
5. Тарых, мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу кафедрасы - 

1 орун;
6. Туризм жана айлана –чєйрєнї коргоо кафедрасы - 1 орун;
7. Англис тили жана аны окутуунун усулу кафедрасы - 2 орун;
8. Математика жана информатика, окутуунун усулу кафедрасы -               

4 орун;
9. Бухгалтердик эсеп, анализ жана аудит кафедрасы - 3 орун;
10. Чет тилдер кафедрасы - 1 орун;
11. Кыргыз тили жана адабияты кафедрасы - 2 орун;
12. Физика жана электркамсыздоо кафедрасы - 1 орун;
13. Дене тарбия жана аны окутуунун усулу кафедрасы - 3 орун;
14. Экономика, каржы жана салык салуу кафедрасы - 2 орун.

Àðûçäàð æàðûÿ ÷ûêêàí ê¿íäºí òàðòûï áèð àéäûí è÷èíäå êàáûë 
àëûíàò.  

Äàðåãè: Êàðàêîë øààðû, Þ.Àáäðàõìàíîâ êº÷ºñ¿, 103, Ê.Òûíûñ-
òàíîâ àòûíäàãû ÛÌÓ, 2-êîðïóñ, 217-áºëìº.

Òåëåôîí: (0708) 71-04-85. Ñ/Î-214

Начисленные и (или) выплачиваемые (выплаченные) 
доходы по ценным бумагам эмитента.

ОАО «МФК «АБН» 
объявляет о выплате доходов за седьмой процентный 

период по именным процентным облигациям второго выпуска. 
Выплата доходов будет осуществляться с 

3 июня 2022 года (KG 0202211510).
• Íîìèíàëüíàÿ ñòîèìîñòü îáëèãàöèè - 1 000 ñîì
• Ðàçìåð äîõîäà íà îäíó îáëèãàöèþ (2 âûïóñê) - 15%

Ñïèñîê âëàäåëüöåâ îáëèãàöèé, èìåþùèõ ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ïðî-
öåíòíîãî äîõîäà, îïðåäåëÿåòñÿ íà äàòó 31 ìàÿ 2022 ã.

Ôîðìà âûïëàòû - äåíåæíûå ñðåäñòâà.
Âûïëàòà ïðîöåíòîâ áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ 

äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà áàíêîâñêèé ñ÷åò äåðæàòåëÿ îáëèãàöèé, ñîã-
ëàñíî ïîäàííîãî èì çàÿâëåíèÿ, ëèáî â îôèñå ÎÀÎ «ÌÔÊ «ÀÁÍ» ïî 
àäðåñó: ã.Áèøêåê, 4 ìêð., ¹35/1.

Ñïðàâî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ ïî òåë.: 51-11-51; www.abn.kg

Âòîðîé âûïóñê îáëèãàöèé ÎÀÎ «ÌÔÊ «ÀÁÍ» çàðåãèñòðèðîâàí 
Ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáîé ðåãóëèðîâàíèÿ è íàäçîðà çà ôèíàíñî-
âûì ðûíêîì ïðè Ïðàâèòåëüñòâå Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè 14 àâãóñ-
òà 2020 ã. (KG 0202211510). 

Í-1012

Подразделение службы судебных исполнителей 
Ленинского района г. Бишкек

на основании исполнительного документа за №ГД-3825/21Б1 от 
06.12.2021 г. выданный Ленинским районным судом г.Бишкек, 

объявляет публичные торги на заложенное имущество

на 4-х комнатную квартиру, общей площадью - 191,5 кв.м., 
жилой площадью - 123,8 кв.м., расположенного по 
адресу: г.Бишкек, пр.Ч.Айтматова, 97/1, кв. 108, 
идентификационный код №1-01-11-0059-0328-04-108, 
принадлежащий Солтобаеву А.О. на праве собственности 
на основании договора купли-продажи за №Д 1-2372 от 
14.10.2015 года.

Начальная стартовая цена данного имущества составляет 
9 520 000 (девять миллионов пятьсот двадцать тысяч) сом. 

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ çàëîæåííîãî èìóùåñòâà 
05.07.2022 ãîäà â 11.00 ÷àñîâ.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ íåîáõîäèìî âíåñòè 5% îò ñòàðòîâîé íà÷àëü-
íîé ñòîèìîñòè íà äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Ëåíèíñêîãî ðàéîíà ã. Áèø-
êåê ð/ñ 4402052100000877, ÁÈÊ 440001 ïîëó÷àòåëü Öåíòðàëüíîå êàç-
íà÷åéñòâî ÌÔ ÊÐ, êîä ïëàòåæà 14238900, äî íà÷àëà òîðãîâ è ïîäàòü 
çàÿâêó â ÏÑÑÈ Ëåíèíñêîãî ðàéîíà ã.Áèøêåê.

Ó÷àñòíèê, âûèãðàâøèé ïóáëè÷íûå òîðãè äîëæåí â òå÷åíèå 7 äíåé 
âíåñòè íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Ëåíèíñêîãî ðàéîíà ã.Áèøêåê ïîêó-
ïî÷íóþ öåíó çà âû÷åòîì ñóììû ãàðàíòèéíîãî âçíîñà. 

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ñóäåáíûé èñïîëíèòåëü Ìàíàñ óóëó 
Áåêíàçàð, òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: (0557) 02-19-92. Ñ/Î-215

ПССИ г. Жалал-Абад
ОБЪЯВЛЯЕТ ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ

по реализации двухкомнатную квартиру находящиеся 
по адресу: г. Жалал-Абад, ул. Матросова, 7\35, 
общей полезной площадью - 44,60 кв.м., жилая пл. 
- 30,90 кв.м. за иден. кодом 3-10-02-0008-0036-
01-035 принадлежащему Адинабекову Кылычбеку 
Мирланбековичу. 

Начальная стартовая цена составляет  2 068 000 
(два миллиона шестьдесят восемь тысяч) сом. 

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 1 èþëÿ 2022 ãîäà â 10.00 ÷àñîâ ïî ìåñòó íàõîæ-
äåíèÿ èìóùåñòâà. Æåëàþùèå ïðèíÿòü ó÷àñòèå íà òîðãàõ âíîñÿò â äå-
ïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ ã. Æàëàë-Àáàä 5% ãàðàíòèéíûé âçíîñ îò ñòàðòî-
âîé öåíû ïåðåä íà÷àëîì òîðãà. Ãàðàíòèéíûé âçíîñ ó÷àñòíèêà, âûèã-
ðàâøåãî òîðãè çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò ïîêóïíîé öåíû.  Ó÷àñòíèê âûèã-
ðàâøèå òîðãè â 7-ìè äíåâíîé ñðîê äîëæåí âíåñòè ñóììó çà âû÷åòîì 
ðàíåå âíåñåííîãî ãàðàíòèéíîãî âçíîñà. Äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ ã. 
Æàëàë-Àáàä ÁÈÊ 440001 ð\ñ÷åò 4408012100000241 “ÐÑÊ Áàíê” Æà-
ëàë-Àáàäñêèé ôèëèàë.

Çà ñïðàâêàìè îáðàùàòüñÿ â ÏÑÑÈ ã.Æàëàë-Àáàä 
èëè ïî òåë.:  (0770) 07-07-99. Ä-27

Токтогул районунун сот аткаруучулар 
кызмат бєлїмї тарабынан

карызкор Орозманбет уулу Ємїрбектен єндїрїп алуучу  “Айыл 
Банк” ААКнын пайдасына болгон кредиттик карызынын эсебинен 
кїрєєгє коюлган кыймылсыз мїлкї Орозманбет уулу Ємїрбекке 
тиешелїї болгон Токтогул районунун  Їч-Терек айыл аймагына 

караштуу Жетиген айылынын Токтоболотов Накил кєчєсї №30/3 
дареги боюнча жайгашкан, жалпы пайдалуу аянты - 163,45 кв.м., 

жашоо аянты - 112,43 кв.м., жер участогунун аянты  - 800,00 
кв.м., идентификациялык коду 3-07-10-1002-0137 сандуу болуп 
катталган турай жайы экинчи жолу ачык соода-сатыкка коюлат. 

Турак жайдын баштапкы баасы 715 000 
(жети жїз он беш миў) сом.

Ñîîäà-ñàòûê 2022-æûëäûí 4-èþëü ê¿í¿ ñààò 10.00äº òóðàê æàé 
æàéãàøêàí äàðåê áîþí÷à ºòêºð¿ëºò. Ñîîäà-ñàòûêêà êàòûøóóíó êàà-
ëàãàíäàð ñîîäà-ñàòûê áîëãîíãî ÷åéèí òóðàê æàéäûí áàøòàïêû áààñû-
íûí 5% ºë÷ºì¿íäº ñóììàíû àâàíñ êàòàðû òºã¿¿ãº ìèëäåòò¿¿. Ñîîäà-
ñàòûêòà óòóï àëãàí àäàìäûí òºêêºí ñóììàñû ñàòûï àëóó áààñûíà êî-
øóëàò. Ñîîäà-ñàòûêòûí êàëãàí êàòûøóó÷óëàðûíà àëäûí-àëà òºëºíãºí 
ñóììàëàð ñîîäà-ñàòûê àÿêòàãàíäàí êèéèí äàðîî êàéòàðûëûï áåðèëåò. 

Áàéëàíûø òåë.: (0501) 43-77-17. Ä-27

ОАО "ПОЛИБЕТОН" 
сообщает об изменении доли акционеров, владеющих 

5 и более процентов акций.
30 ìàÿ 2022 ãîäà ÇÀÎ «Öåíòðàëüíûé äåïîçèòàðèé» 

(ã. Áèøêåê, óë. Ìîñêîâñêàÿ, 172, êîä ÎÊÏÎ 21883156)  
ïåðåäàë èç íîìèíàëüíîãî äåðæàíèÿ Ãàëóøêèíó Àíòîíó 
Ñòàíèñëàâîâè÷ó ïðîñòûå èìåííûå àêöèè â êîëè÷åñòâå

 7370 ýêçåìïëÿðîâ, ÷òî ñîñòàâëÿåò 5,77% îò 
Óñòàâíîãî êàïèòàëà, â äåíåæíîì âûðàæåíèè 

ïî íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòè  4053,5 ñîì. 

Ïî ñîñòîÿíèþ íà  30 ìàÿ 2022 ãîäà â íîìèíàëüíîì 
äåðæàíèè ÇÀÎ «Öåíòðàëüíûé äåïîçèòàðèé» íàõîäÿòñÿ 
1000 ïðîñòûõ èìåííûõ àêöèé, ÷òî ñîñòàâëÿåò  0,78% 

îò Óñòàâíîãî êàïèòàëà (â äåíåæíîì âûðàæåíèè ïî 
íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòè 550 ñîì), ó Ãàëóøêèíà Àíòîíà 
Ñòàíèñëàâîâè÷à – 9566 ïðîñòûõ èìåííûõ àêöèé, ÷òî 

ñîñòàâëÿåò 7,48% îò Óñòàâíîãî êàïèòàëà (â äåíåæíîì 
âûðàæåíèè ïî íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòè 5261,3 ñîì).



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 ¹477. Íóñêàñû 5936

Áàñóóãà 30.05.2022-æ. ñààò 19.00äº áåðèëäè
Ñàòûê êåëèøèì áààäà

 ´ Юстиция министрлигинен 
берилген катталуу кїбєлїгї №592

Жумасына эки ирет:
шейшемби, жума 

кїндєрї чыгат.

2022-жылдын  31-майы 15
Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити

ЖОГОЛДУ
УТЕРЯ

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î 
ãîñóäàðñòâåííîé 

ðåãèñòðàöèè ×Ï Ìûðñàáåêîâà 
Ìàðèíà Ìûðñàáåêîâíà 

êîä ÎÊÏÎ 29071104, 
ÈÍÍ 12711198301397 ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-1004

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î 
ãîñóäàðñòâåííîé 

ðåãèñòðàöèè ÈÏ Íàñûðîâ 
Øóõðàò Êàðèìîâè÷
 êîä ÎÊÏÎ 29796617, 

ÈÍÍ 20303197201090 ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-1006

Êûçûë-Êûÿ øààðäûê 
ìàìëåêåòòèê êûéìûëñûç 

ì¿ëêêº óêóê áåð¿¿ 
æàíà êàòòîî áîþí÷à 

áàøêàðìàëûãû òàðàáûíàí 
19.12.2018-æûëû áåðèëãåí 

×àêèð îãëû Èñìàòêà òààíäûê 
×¹781807 ìàìëåêåòòèê 
àêòûñû æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí. 
Ï/Ï-497

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î ïðàâå 

âðåìåííîãî ïîëüçîâàíèÿ 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

ñåðèÿ Â ¹076003 íà èìÿ 
Íàñûðîâîé Òàõìèíû 

Øóõðàòîâíû ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-1008

ªçãºí ðàéîíóíóí 
Êàðîîë àéûë ºêìºò¿í¿í 
Ìûðçà-Àðûê àéûëûíûí 

òóðãóíó Ìàêñóòîâ 
Àëìàçãà òààíäûê æåð 

¿ë¿ø¿í¿í ê¿áºë¿ã¿ 
¹26859 (02.12.1997-æ.á.) 

æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí.    
Ï/Ï-819

Нарын облусунун Кочкор районунда Ак-Талаа 
айылында жол жээгинде май куюучу 

багытында 30 сотых жер сатылат 
(мамлекеттик актысы ж.б. тийиштїї документи бар). 

Байланыш тел.: (0755) 55-05-00. 

Баасы келишим баада. 
Í-1009

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ãîñóäàðñòâåííîãî 

àêòà î ïðàâå ÷àñòíîé 
ñîáñòâåííîñòè íà 
çåìåëüíûé ó÷àñòîê 

¹082017 (îò 21.09.2001 ã.), 
èäåí. êîä 708-12-1001-2056 

íà èìÿ Âåáåð Ëþäìèëû 
Âèêòîðîâíû ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-1010

Áóäàé÷èåâà ¯ï¿ëãº 
òèåøåë¿¿ æåð ¿ë¿ø¿íºí 

ïàéäàëàíóóãà óêóê áåð¿¿÷¿ 
ê¿áºë¿ã¿ ñåðèÿ ×À ¹0165 

æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí. 
Í-1007

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
óäîñòîâåðåíèå íà ïðàâî 
âðåìåííîãî ïîëüçîâàíèÿ 

ñåðèÿ Â ¹024372 ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Ï/Ï-017

ОАО «РПО РМТР» 
публикует решения, принятые на годовом общем 

собрании акционеров 21.04.22 года.
Âèä ñîáðàíèÿ: Ãîäîâîå
Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 21 àïðåëÿ 2022 ãîäà
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: ã.Áèøêåê, ïð.×óé, 96
Êâîðóì Ñîáðàíèÿ: 100% (289190 àêöèé)

Ãîäîâîå Îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ 
ïðèíÿëî ñëåäóþùèå ðåøåíèÿ:

1. Óòâåðäèòü çàêëþ÷åíèå íåçàâèñèìîãî àóäèòîðà.
2. Óòâåðäèòü çàêëþ÷åíèå Ðåâèçîðà.
3. Óòâåðäèòü îò÷åò Ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà îá èñïîëíåíèè áþä-

æåòà Îáùåñòâà çà 2021 ãîä.
4. Óòâåðäèòü ãîäîâîé áóõãàëòåðñêèé áàëàíñ, îò÷åò î ïðèáûëÿõ è 

óáûòêàõ Îáùåñòâà çà 2021 ãîä.
5. Óòâåðäèòü ïîðÿäîê ðàñïðåäåëåíèÿ ïðèáûëè Îáùåñòâà.
6. Óòâåðäèòü áþäæåò Îáùåñòâà íà 2022 ãîä.
7. Óòâåðäèòü èñïîëíåíèå ñìåòû ðàñõîäîâ Ðåâèçîðà çà 2021 ãîä.
8. Óòâåðäèòü ñìåòó Ðåâèçîðà íà 2022 ãîä.
9. Óòâåðäèòü ÎñÎÎ «ÐÑÌÊÄæÇåò» íåçàâèñèìûì àóäèòîðîì íà 

2022 ãîä.
10. Óòâåðäèòü óâåëè÷åíèå çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêàì Îáùåñò-

âà.
Ñ/Î-211

ПССИ ЖАЙЫЛСКОГО РАЙОНА
объявляет повторное заложенное по договору  залоговое 

недвижимое имущество

- жилой дом по адресу: Жайылский район, с.Джекен, 
ул.Центральная, дом 6, принадлежащее Нурланову 
Муратбеку Нурлановичу на праве собственности, с общей 
оценочной стоимостью 2 448 894 сом.

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 30.06.2022 ãîäà â 11.00 ÷. ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ 
èìóùåñòâî. Äëÿ ó÷àñòèå â òîðãàõ íåîáõîäèìî âíåñòè 5% ãàðàíòèé-
íîãî âçíîñà, íà äåïîçèòíûé ñ÷åò ¹4403062100000207 ÏÑÑÈ Æà-
éûëñêîãî ðàéîíà.

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

Ïî âñåì âîïðîñàì îáðàùàéòåñü ÏÑÑÈ Æàéûëñêîãî ðàéîíà, 
Êàäûðêóëîâîé Ê. êàá. ¹7, ïî òåë.: 3-70-08, ìîá.: (0550) 44-50-79.

Ñ/Î-212

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
УЛУТТУК БАНКЫ

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 
тємєнкї багыттар боюнча
АЧЫК СЫНАК ЖАРЫЯЛАЙТ:

- Бухгалтердик эсепке алуу жана отчеттуулук башкарма-
лыгынын Эсепке алуу жана методология бєлїмїнїн же-
тектєєчї адиси бош кызмат ордуна талапкерлерди тандоо 
їчїн - 1 бирдик;

- Операциялык тобокелдиктер жана бизнес-процесстер бє-
лїмїнє мєєнєттїї эмгек келишими боюнча иштєєгє талап-
керлерди тандоо їчїн - 2 бирдик.

Документтер 2022-жылдын 13-июнунда саат 17.00гє 
чейин кабыл алынат.

Сынакка катышуу їчїн талапкерлерге карата талаптар, 
алардын функционалдык милдеттери жана тиешелїї доку-
менттердин тизмеси Улуттук банктын www.nbkr.kg даре-
ги боюнча сайтында («Ишке кабыл алуу»/«Бош орундар») 
жайгаштырылган.

Бардык суроолор боюнча тємєнкї дарек боюнча кайры-
лууга болот:

- Бишкек шаары, Чїй проспекти, 168 дареги боюн-
ча жайгашкан Улуттук банктын Персонал менен иш алып 
баруу бєлїмїнїн №117/1 бєлмєсїнє же (0312) 31-10-21, 
(0312) 66-90-18 телефондору аркылуу.

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ. 
àêòà ×¹0039474 

(îò 20.01.2005 ã.) íà èìÿ 
Ýðìåãàëèåâà Ñàìàðà 

Òîêòîñóíîâè÷à ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-1017

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà íà ïðàâî 

ïîëüçîâàíèå çåìåëüíîé äîëè 
¹026157 íà èìÿ Êîíóøáàåâà 

Ñàìàòà Áàðàòîâè÷à ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-1014

Ìè¢áàåâ Ýðëàí 
Òà¢àòòûåâè÷êå òèåøåë¿¿ 

ìàì. àêò ×¹0022916 
(22.04.2005-æ.) æîãîëãîíäóãóíà 

áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 
äåï òàáûëñûí. 

Í-1015

О созыве собрания кредиторов 

ОсОО «Ареопаг-Бишкек»
Ðåøåíèåì Ìåæðàéîííîãî ñóäà ãîðîäà Áèøêåê îò 16 ôåâðàëÿ 

2009 ãîäà ÎñÎÎ «Àðåîïàã-Áèøêåê» ïðèçíàíî áàíêðîòîì è íà÷àòà 
ïðîöåäóðà ñïåöèàëüíîãî àäìèíèñòðèðîâàíèÿ ìåòîäîì ëèêâèäàöèè. 
Ïðèêàçîì Äåïàðòàìåíòà ïî äåëàì áàíêðîòñòâà ïðè Ìèíèñòåðñòâå 
ýêîíîìèêè è ôèíàíñîâ ÊÐ îò 29 èþíÿ 2021 ãîäà ¹77 ñïåöèàëüíûì 
àäìèíèñòðàòîðîì ÎñÎÎ «Àðåîïàã-Áèøêåê» íàçíà÷åí Ìàêåíîâ Ìà-
ðàò Òåìèðáåêîâè÷.

Специальный администратор ОсОО «Ареопаг-Бишкек» Макенов М.Т. 
созывает собрание кредиторов ОсОО «Ареопаг-Бишкек». Собрание 

состоится 13 июня 2022 года в 9.00 часов по адресу: город Бишкек, 
7-ой микрорайон, улица Жукеева-Пудовкина, дом 34, 

Интернет-клуб «Сталкер».
ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:

1. Îò÷åò ñïåöèàëüíîãî àäìèíèñòðàòîðà çà II êâàðòàë 2022 ãîäà.
2. Óòâåðæäåíèå ðàñõîäîâ ïðîöåññà áàíêðîòñòâà çà II êâàðòàë 2022 

ãîäà.
3. Ïåðåèìåíîâàíèå è äîïîëíåíèå ïðîãðàììû ïî âîçâðàòó îáúåê-

òîâ íåäâèæèìîñòè íà 2022 ãîä.

Ó÷àñòíèêàìè ñîáðàíèÿ ÿâëÿþòñÿ êðåäèòîðû (èõ ïðåäñòàâèòåëè). 
Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè ñ ïðàâîì ãîëîñà íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü 
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü (ïðåäñòàâèòåëè, êðîìå òî-
ãî, äîëæíû ïðåäñòàâèòü íàäëåæàùå îôîðìëåííóþ äîâåðåííîñòü).

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: (0555) 90-27-14 Í-1018

ОАО «КЫРГЫЗАЛТЫН» 
НАСТОЯЩИМ СООБЩАЕТ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ: 

26 мая 2022 года состоялось внеочередное общее собрание 
акционеров ОАО «Кыргызалтын» на котором принято 

следующее решение:

1. Äàòü ñîãëàñèå íà ïîäïèñàíèå Ãåíåðàëüíîãî Ñîãëàøåíèÿ ñ Íà-
öèîíàëüíûì áàíêîì Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè ïî ïîêóïêå çîëî-
òà ñ ó÷åòîì ïîíèæàþùåãî êîýôôèöèåíòà â ðàçìåðå 10 äîëë. 
ÑØÀ çà óíöèþ çîëîòà íà ïåðèîä äî 31 äåêàáðÿ 2022 ãîäà.

2. Ïðåäîñòàâèòü ïîëíîìî÷èÿ Ïðåäñåäàòåëþ Ïðàâëåíèÿ ÎÀÎ «Êûð-
ãûçàëòûí» íà ïîäïèñàíèå âñåõ äîêóìåíòîâ, ñâÿçàííûõ ñî ñäåë-
êàìè ñ Íàöèîíàëüíûì áàíêîì ÊÐ ïî äàííîìó Ñîãëàøåíèþ.

Ñ/Î-213
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Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити

А
кын Алтынбек Исмаилов адабий 
айдыўга адабият эле эмес, бїтїн-
дєй єлкє зор єзгєрїїлєргє туш 
болгон, єлкєбїз эгемендикке ээ 

болгон токсонунчу жылдары келди. Мурдагы 
баалуулуктардын баары єзгєрїп, мамлекет 
бир системадан экинчи бир системага єтїп, 
базар мамилесинин,  капитализмдин заманы 
башталды. Ошол жылдары башка тармактар 
менен кошо маданият, адабият салаасы да оор 
ахыбалга туш болду.  Адамдар китеп окумак 
турсун, ыр жазмак турсун кара курсактын ай-
ласын таппай, башмалдак атты. Жаўы эле те-
мир канаты чыккан жаш акын Алтынбек Ис-
маилов да  коомдогу  кыйсыпыр абалды жаны 
кашайып, катуу кабыл алды. Ал “Таш кїзгї” 
деген ырында: “Канаты сынган куштай кар-
баластап, Кайгынын кайыгында чайпала-
мын” деп жан дїйнє чыўырыгы менен ырдап 
чыкты. Доордун кєйгєйї, ыргагы акындын 
ырларынын аталышынан эле сезилип турат. 
Мисалы:  “Їшкїрїк”, “Эмнеў бар?”, “Куса-
лык”, “Тєўкєрїш”, “Кантип айтам?”, “Жал-
гыз терек”, “Жаным сыздайт” ж.б. 

Кулагын 
асып жїрїп
 укпагандар,
Кїндїзї
Басып жїрїп
Уктагандар
Тургула,
Ойгонгула!,
Алтынбек Исмаиловдун алгачкы китебин-

де жогорудагыдай чакырык таштаган ырлар-
дан башка да адамдын жан-дїйнєсїн  козго-
гон, мазмуну тереў, сезимге мол ырлары ар-
бын.  Бирок, калыстык їчїн айта кетиш ке-
рек, акын айрым ырларында ыр саптарын ыгы 
келсе да, келбесе да орунсуз сындырып, жаўы 

саптан баштап жаза берген учурлар бар.  Ай-
тайын дегеним, “ак ыр” болсо “ак ырдай”, уй-
каш ыр болсо уйкаш ырдай  формалары сак-
талыш керек. Экєєнї аралаштырып жибер-
генде болбойт. 

Ал эми акындын єткєн жылы басмадан 
чыккан “Агыш тїн” аттуу экинчи ырлар 
жыйнагы тєрт бєлїмдєн турат. Биринчи 
бєлїмдє  жаўы жазган ырлары, экинчи бє-
лїмдє “Таш кїзгї” жыйнагы, їчїнчї бєлїм-
дє чыгыштын ойчул, даанышман акында-
ры Мевлана Желаледдин Руми менен Юнус 
Эмренин котормолору, ал эми тєртїнчї бє-
лїмдє акындын чет элдердин тилине кото-
рулган чыгармалары орун алган. Алтынбек 
Исмаилов бул ырлар жыйнагы менен єзїнїн 
чыныгы акындык жїзїн, кредосун  ачып бе-
рїїгє аракет жасаган. Тилекке жараша, ошол 
аракети оўунан чыкканын байкоого болот. 
Анын ырларында чыныгы таланттуу акын-
дарга мїнєздїї ойдун курчтугу, сезимдин 
тазалыгы жана алоолоп кїйїп турган оттун, 
жалындын табы бар. Алтынбек биринчи ке-
зекте сїрєткер акын. Эгер сїрєтчї боек, кис-
ти менен картина тартса, Алтынбек сєздїн 
кудурет кїчї  менен эў сонун пейзаждык чы-
гарма жаратат. “Жайлоо” деген  ырында:

Жайлоо. Боз їй. Желеде кулун турат,
Жел жїгїрєт кыр менен куюн туяк.
Тулкусуна батырып улуу Кїндї,
Туш тарапка нур чачат тунук булак.

Кескелдирик таштардын кычыгына,
Кире качып, негедир кысылууда...
Шамал минип келатат, шамал минип,
Шыраалжындын, шыбактын жыты мына!

Акын Чыгыштын улуу акындары Мевлана 
Желаледдин Руми менен Юнус Эмренин чы-
гармаларын кыргызча сїйлєтїп, єзїнїн чебер 
котормочу экендигин кєрсєтє алды. Орустун 
классик акыны Евтушенко: “Прозалык чыгар-
маны которгон адам – кул, ал эми поэзияны 
которгон адам – аттандаш” деп таамай айт-
кандай, Алтынбек Исмаилов да жогорудагы 
акындардын чыгармаларын  которуу менен 
єзїнїн да  акыл-кєрєўгєсї жогору, сезим-
туюму тунук, акылмандык, даанышмандык 
сапаты бар акын  экендигин айгинеледи.

Акын Алтынбек Исмаиловдун кыргыз 

адабиятына бергенинен бере элеги, жазга-
нынан жаза элеги кєп оттуу курагы. “Жан 
дїйнєгє тєўкєрїш жасаш керек” деп єзї ыр-
дагандай, эртедир-кечтир кыргыз поэзиясы-
на да тєўкєрїш жасай алат деген бекем ише-
ничте болгум келет.

Ємїрбек ТИЛЛЕБАЕВ, акын

ÝËÅÒÒÅÃÈ ÝÑÊÈÇÄÅÐ
Тигине, биздин їйдїн алмалары,
Тамчылап, бирден жерге тїшїп жатат.
Музоонун оозунда шым... Андан ары,
Магдырап сїткє тойгон кїчїк жатат.

Чаўытып кєчєнїн боз топурагын,
Чуркаса куюн тынбай оюнкараак.
Шамалдын кулагына доошу калыў,
Шыбырап ыр окууда момун дарак...

Тутанып таш очоктун оту мына,
Тууралган эт “чыўырат” майга тїшкєн.
Ак талдар бийлейт дайра шоокумуна,
Ак шайы кєйнєгїнє сайма тїшкєн.

Єптїрбєй агат булак мєлтїр єўїн,
Єрт чалган кызгалдактын баласына.
Таўыркап карай гїлдєр єз сїрєтїн,
Тартылган кєпєлєктїн канатына.

Чурулдап шакка конгон таранчылар,
Чокуса чоктой кїйгєн мємєлєрїн.
Жабыла жалбырактар адам сымал,
Жар салат табийгаттын тєрєгєнїн...

Чєп баскан адырдагы жолго жатып,
Чегиртке кыяк тартат ал арада.
Чїкєдєй чал келатат ойго батып,
Чаалыккан жалгыз аттуу арабада.

Кудуўдап жаш баладай айыл улам,
Кунт коюп угат тїрдїї дабыштарды.
Желаргы єзєн жакка кайып улам,
Жїгїрєт шуудуратып камыштарды.

А тигил суу тегирмен талкан тартып,
Айланат мезгил менен жылдагыдай.
Кайыўдын кєлєкєсїн тартаўдатып,
Кїн болсо батып барат мурдагыдай...

Жан дїйнє жаўырат
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Май айынын жыйырма 
жетиси кыргыздын ме-
кенчил жана лирик акы-

ны Зайырбек Ажыматовдун туул-
ган кїнї эле... Анын адамдык жана 
акындык асыл сапаттарын оозунан 
тїшїрбєгєн улуу-кичїї калемдеш-
тери, їй-бїлєсї кїнї бїгїнкїдєй 
жоктоп, эстеп келишет. Бул кїн-
дїн  урматына акындын «Доско 
кат» ырлар жыйнагы жана «Дата-
сы жок кїндєр» ой толгоолор ки-
теби басылып чыкты. Китептердин 
бет ачары 27-майда Таштан Эрма-
тов атындагы Бишкек музыкалык-
педагогикалык окуу жайынын чоў 
жыйындар залында болуп єттї.

Иш-чарага Бишкек эркин эко-
номикалык аймактын (ЭЭА) же-
текчиси Кудрет Тайчабаров, ЖК-
нын депутаты, акын Мирлан Са-
мыйкожо, манасчы Рыспай Иса-
ков, маданият министринин орун 
басары Чыўгыз Эсенгулов, белги-
лїї обончу жана ушул окуу жайды 
учурда жетектеп жаткан Тїмєнбай 

Колдошев, маркумдун кесиптеш-
тери, їй-бїлєсї жана жакын са-
наалаштары катышты.

Кечеде акындын ырлары окулуп, 
соўунда келген конокторго сєз бе-
рилди. Акынды жакшы билгендер 
анын ички дїйнєсї мєлтїр булак-
тай таптаза, єтє боорукер, ашкере 
мекенчил экендигин баса белгиле-
шип, акындын кєзї єтсє да анын 
ырлары кыргыз эли барда унутул-
бай тїбєлїк жашай берет деген пи-
кирлерин айтышты. Мезгилинде 
акынга ини катары, калемдеш ка-
тары жакын болгон, аны жакындан 
билген замандашы акын Эрлан Жу-
магазиев мындайча эскерди; “Заке-
нин чыгармачылык башаты СССР 
урап, єлкє калкы алапайын таппай, 
карын кайгы башкы орунга чыгып, 
адабият, маданият, искусство «итке 
таланып», «кимди ким кєрдї, Быр-
жыбайды там басты», «этиў тургай, 
табагыўды таап ал» деп турган эге-
мендиктин алгачкы жылдарына туш 
келди. Єз киндигин єзї кескен «єгєй 

бала, жетим муундун» бир єкїлї эле 
Закебиз. Дал ошондой чалкеш доор-
до да єз нугун жоготпой, акын ката-
ры, адам катары кала алды.

Адатта адамдын мїнєзї кандай 
болсо, чыгармалары да ошондой 
болот. Дегеним, Закенин ырларын 
окуганда да єзїнїн кулк-мїнєзї, 
жїрїм-туруму кєз алдыма даана 
тартылат. Жай турмушта ичин-
де кири жок даалдаган, касына да 
жакшылык тилеп турган алпейим, 
анан да баладай ишенчээк, ошол эле 
учурда баладай таарынчаак, а бирок 
таарынычын бат унуткарып, бир за-
матта жайдаўдап чыга келген ак кє-
ўїл, боорукер жан болчу. Дїйнєлїк 
улуу жазуучу Чыўгыз Айтматов жаз-
макчы, «кїн сайын адам болууга» 
аракет жасады кєзї тирїїсїндє. А 
бирок чыгармачылыктагы мїнєзї 
мындан кыйла айырмаланып тур-
чу. Бир карасаў албуут толкун, бир 
карасаў кєк ирим, бир карасаў мел-
мил єзєн, бирде ызгаар бороон, бир-
де жай саратан, бирде мээлїїн кєк-
тєм, айтор, тїшїнїї мїмкїн эмес 
эле (чыныгы чыгармачыл адамдар 
ошондой болот).

Заке менен 2003-жылы Чыгар-
мачыл жаштардын республика-
лык «Нурборбор» коомдук бирик-
месине мїчє болуп киргенден ки-
йин тааныштым. Ал учурда Заке-
нин болуп-толуп, бышып-жетилип 
турган убагы экен эми ойлосом (бу-
га 2005-жылы чыккан «Мелмил» 
китебине кирген ырлары кїбє). 
Ошондон тарта ага-инидей жылуу 

мамиледе жїрдїк. Кийин 2012-жы-
лы «Жаўы Агым» гезитинде да чо-
гуу иштеп калдык (башкы редактор 
Аскер Сакыбаевага сунуштап, єзї 
чакырып алган).

Аласалган алкеш-чалкеш заманга, 
єзї жазмакчы, «нєлї кєп» жылдар-
га такаат берип, жоголуп да кетпей, 
жоготуп да албай, єз катарынан суу-
рулуп чыгып, адабиятта АЖЫМА-
ТОВ деген айжаркын ысымды жаса-
ды (кєр тїйшїккє басынып жїрїп, 
же жашоосу оў болбой, же чыгарма-
чылыгын толук ача албай калгандар 
деле болгон ал доордо). Балдарына 
да жер карап калбагыдай шарт тї-
зїп, ошол эле маалда чыгармачылы-
гын да єксїї койбой чогуу ала жїр-
дї. Бул жагынан алганда Закени бак-
тылуулардын катарына кошсок бол-
чудай. Айтмакчы, єжєрлїк, кєктїк 
мїнєзї да бар болчу. Балким, ушул 
сапаты да таасир эткен чыгар экєє-
нї бирдей ала кетїїсїнє.

Окурмандын кєбї атуулдук, за-
манчыл ырлары менен тааныйт. 
Кєп учурда ушул багыттагы ырла-
рына басым жасалып келет. А чы-
нында Заке нукура лирик болчу. 
Мейли ал Ата-Журтту жазабы, та-
биятты сїрєттєйбї, мейли ал маха-
батты даўазалайбы, айтор, жан дїй-
нєнї козгогон керемет толкун, ди-
рилдеген мукам кайрык ар бир са-
бынан, ар бир сєзїнєн, кала берсе 
ар бир тыбышынан кєрїнїп турчу.

Эскерїї жазып жатып, акыркы 
жолку сїйлєшкєнїбїздї эстедим. 
2020-жылдын 11-апрелинде кечки 

22:34тє месенжерден видео чалуу 
кылып, тїнкї 00:48ге чейин кобу-
рашканбыз. «Бир-эки жылча чы-
дап туруп, журналистикадан би-
ротоло кетем, калган ємїрїмдї жа-
лаў чыгармачылыкка арнайм. Ку-
дайга шїгїр, їй-бїлємє шартты бо-
лушунча тїзїп бердим, эми мээде 
жїргєн идеяларды, ойлорду кагаз-
га тїшїрїп калышым керек» деди 
эле. Тилекке каршы, ал максатын 
жїзєгє ашыра албады. «Канча чы-
гармасы жазылбаган бойдон кетти 
экен?» деп коём ичимден сызыла.

«Жараткандын жазмышынан 
озмок жок» дейт кыргыз. Анын 
сыўары залкар акындын беше-
несине болгону 44 жашты гана 
жазган экен. Артында изи калар 
адамдын ємїрї ушундай кыска 
болот тура кєрсє. «Анткен менен 
єзїн акын катары да, адам ката-
ры да ачып берїїсїнє ушул жаш 
деле жетиштїї болду. Артында 
єлбєс-єчпєс ырлары, єрнєктїї 
ємїрї калды. Буга да каниет» 
дейм єзїмдї сооротуп.

Ал эми акындын жубайы Ана-
ра Жансариева менен маектешке-
нибизде, бул китептердеги чыгар-
малар акындын тирїї кезинде эле 
жазылып, бирок басмага берїїгє 
мумкїнчїлїгї болбой калганын 
айтат. Акындын жолун анын кичїї, 
сїймєнчїк кызы Карлыгач улантат 
го деген изги тилеги бар эненин. 

Даярдаган 
Махабат АЛЫМБЕК кызы

ÝÍÅÌ
Дидарын бырыш баскан
Тоолордун бїктємїндєй,
тїйшїгї кабат-кабат
жыйылган жїктєрїндєй,
пейили Жараткандын
таптаза сїт кєлїндєй,
дїйнєсї укмуш эле
балдардын тїштєрїндєй.
Алмашып анан баары:
Ай-жылдар тїтїн болду.
Тагдыры бирде жарым,
А бирде бїтїн болду.
Туугандар жїгїн артып,
Турмушу бїкїр болду.
Эх, бизди чоўойтом деп,
Дїйнєсї кїкїм болду...

Ийиктей чарк айланып,
Тєрт мезгил тегеренчї.
Кєйгєйїн айтып ага
Кєрїнгєн келе берчї...
Таруудай чачып жанын
Таркатып бере берчї.
Уурдалып убактысы
Убайым чеге берчї...

Жаргылчак тарткан ундай
Жашоосу майдаланды.
Тоо тїгїл, кырга жетпей
ташыркап, тайгаланды.
Бактысын бєлїп-жарып,
башкалар пайдаланды.
Кертилип кайран ємїр
Керексиз жайда калды...

Энекем! Энем менин
тийген Кїн сыяктанып,
тїндї да кууп ийчї –
кєўїлгє чырак жагып.
Жинденчї асман анда –
Жылдыздар кулап калып.
Жатса да жер алдында
жїрєгї турат кагып...

ÀÃÛØÒ¯Í
Бїт айлана жымжырт: уктап тал-ышкын,
Бир укмуштай магдыроодо агыш тїн...
Кїмїш булак ойгоо жатат тек гана,
Кїїсїн тыўдап жел їйлєгєн камыштын.
Кєлєкємдї кєгїш кєлгє чєктїрїп,
Кєлкїлдєдї, кєлкїлдєдї жан-ышкым.
Шамандардай эркин сезип єзїмдї,
Шамал менен келип турат жарышкым.
Ємїрїмдє бир да жолу кєрбєгєн,
Єзїм менен єзїм бїгїн тааныштым...

Алтынбек ИСМАИЛОВ

“ДАТАСЫ ЖОК КЇНДЄР...”
АДАБИЯТ
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