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Алтынай ЄМЇРБЕКОВА:

ЖООКЕРЛЕРДИН
АБАЛЫ ЖАКШЫ

"Мигранттарга
пенсия чегерилет"

Президент Садыр Жапаров жакында Баткен
облусундагы кыргыз-тажик мамлекеттик
чек ара тилкесинде жаракат алган чек ара
кызматкерлеринен кабар алды.
Мамлекет башчысы жоокерлер менен баарлашып,
алардын акыбалын сурап, тез арада сакайышын
каалады. Учурда бейтаптар Улуттук госпиталда
адистердин кєзємєлїндє.

4-БЕТТЕ
Мелис РАЙЫМКУЛОВ:

"Жерге суу
кандай керек
болсо, балдарга
да сїйїї ошондой
керек"

мамлекеттик расмий гезитине 2022-жылдын
2-жарым жылдыгына жазылуу жїрїп жатат.

КУРМАН АЙТ
Кыргызстан мусулмандарынын
дин башкармалыгы
Кыргызстанда быйыл Курман
айт 9-июлда же 10-июлда
белгилене тургандыгын
билдирди. Єлкєдє Курман айт
майрамы эс алуу кїнї болуп
саналат.

6 айга жазылуу баасы:
- Которуу жолу менен: – 1261 сом 02 тыйын.
- Накталай тєлєє жолу менен: – 1283 сом 52 тыйын.
КРнын Министрлер Кабинетинин "Нормативдик актылар"
тиркеме журналы:
6 айга жазылуу баасы:
- Которуу жолу менен: - 1536 сом.
- Накталай тєлєє жолу менен: - 1563 сом 43 тыйын.
Жазылуу “Кыргызпочтасы” мамлекеттик ишканасынын бардык
почта тїйїндєрїндє жїргїзїлїп жатат.

КЇН ЫСЫЙТ

8-БЕТТЕ
Назира АЙДАРОВА:

“Азия
чемпиондугу
алыс эмес”

Бїгїн 7-июнда Ысык-Кєл, Нарын облустарынын
кээ бир райондорунда мезгил-мезгили менен жаан
жаап, кїн кїркїрєшї мїмкїн, калган аймактарда
жаан-чачын кїтїлбєйт. Абанын табы Жалал-Абад,
Ош, Баткен облустарында кїндїзї 35 градуска
чейин кєтєрїлєт. Бул тууралуу Кыргызгидромет
билдирди.

9-БЕТТЕ
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УКМКнын ОКУУ-МАШЫГУУ БОРБОРУ

МИЛДЕТ
ЖЇКТЄЛДЇ

КРнын Улуттук коопсуздук
мамлекеттик комитетинин окуумашыгуу борборунун ачылыш
аземине Президент Садыр Жапаров
катышты.
Мамлекет башчысы терроризм жана башка кылмыштуу жосундар менен кїрєшкєн атайын тїзїмдєрдїн
кызматкерлеринин квалификациясын жогорулатуу, єлкєнї террорчулардан коргоону жакшыртуу, кїчєтїї
максатында бардык эл аралык талаптарга жооп берген окуу-машыгуу борборун тїзїї зарылдыгы келип чыкканын белгиледи. Андан соў, УКМКнын
окуу-машыгуу борборунун административдик имараты, курал-жарактары
жана казармасы менен таанышып,
кєчєт отургузду. Иш-чаранын жїрїшїндє Садыр Жапаров оперативдїїкїжїрмєн топтордун душмандарды
жок кылуу, барымтадагыларды, террористтер басып алган имараттарды
бошотуудагы тактикалык аракеттерин кєрдї.

МИНИСТРДИН
МИЛДЕТИН
АТКАРУУЧУ

Президент Садыр Жапаров кол
койгон Жарлыкка ылайык, КР
Башкы прокурорунун биринчи
орун басары Молдокматов Абай
Молдокматовичке Башкы прокурордун милдеттерин убактылуу аткаруу жїктєлдї. Эске салсак, КР Президентинин буйругу
менен Башкы прокурор К.Зулушев саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевге
карата кылмыш ишинин тергєє
мезгилинде кызматынан убактылуу четтетилген.

КЕЛЕЧЕКТЇЇ БАГЫТТАР

Президент Садыр Жапаров кол
койгон Жарлыкка ылайык, саламаттык сактоо министринин орун басары Касымбеков Жаркынбек Орозбековичке министрдин милдеттерин
убактылуу аткаруу жїктєлдї.

КУТТУКТОО
Министрлер Кабинетинин Тєрагасы
Акылбек Жапаров айлана-чєйрєнї
коргоо тармагынын кызматкерлерин
кесиптик майрамы – Бїткїл
дїйнєлїк айлана-чєйрєнї коргоо
кїнї менен куттуктады.
Анда “Жаратылыш – морт жана
кайталангыс дїйнє, аны биз сактап,
келечек муундарга єткєрїп беришибиз керек. “Жашыл Мурас” улуттук
компаниясына активдїї катышуубуз
ар бирибиздин жаратылышты сактоого жеке салымыбызды кошууга
чоў мїмкїнчїлїк болуп саналат. Биз
биргелешип урпактарыбыздын бул
жаратылыш кооздуктарына кїбє болуп, сыймыктануусу їчїн аракетибизди кыла алабыз. Айлана-чєйрєнї
коргоо кызматкерлери биздин кайталангыс жаратылышыбызды сактоо їчїн кєп иштерди жасоодо. Алсак, токойлорду калыбына келтирїї,
абанын, кєлмєлєрдїн, топурактын
тазалыгына кам кєрїї аракеттерин
тынымсыз кєрїп жатышат. Сиздердин кїнїмдїк, кайратман эмгегиўиздер єзгєчє сыйга жана жалпы элдик колдоого татыктуу!” деген оюн
билдирип, бул кесиптин ээлерине
чыў ден соолук, иштерине ийгиликтерди каалады.

Министрлер Кабинетинин
Тєрагасынын биринчи орун
басары Арзыбек Кожошев жана Сауд єнїктїрїї фондунун
башкы аткаруучу директору Султан Абдулрахман АльМаршад соода, туризм, жашыл экономика, суу ресурстары, чакан жана ири ГЭСтерди
куруу, ошондой эле турак жай
куруу жаатындагы долбоорлорду жана кызматташуунун
келечектїї багыттарын талкуулады. Арзыбек Кожошев

Сауд єнїктїрїї фондунун
башкы аткаруучу директорун
жакында єтє турган КыргызСауд инвестициялык форумуна жана Араб координациялык тобунун катышуусунда єтїїчї 4-тегерек столго
чакырды. Эске салсак, Министрлер Кабинетинин Тєрагасынын биринчи орун басары А.Кожошев Ислам єнїктїрїї банкынын башкаруучулар тобунун жыл сайын єтїїчї 47-жыйынына катышууда.

“БИШКЕК – БЕЛОГОРКА – СУУСАМЫР” АВТОЖОЛУ
Министрлер
Кабинетинин
Тєрагасынын орун
басары Бакыт Тєрєбаев
болжолдуу 6 чакырым
аралыкта туннелди
салуучу “Бишкек –
Белогорка – Суусамыр”
автожолунун курулушун
пландаган долбоор менен
жеринде таанышты.
Жолдун узундугу 120
чакырымды тїзєт. Бул
жол Бишкек – ЖалалАбад жолунун узундугун
150 чакырымга кыскартууга мїмкїндїк берет.
Бакыт Тєрєбаев аталган автожолдун транспорт тармагы їчїн маанисин баса белгилеп, курулуштагы заманбап ыкмаларды, жол кыймылынын катышуучуларынын

НАКТАЛАЙ ЭМЕС ТЄЛЄМДЄРДЇ
ИШКЕ КИРГИЗЇЇ
Министрлер Кабинетинин Тєрагасынын орун
басары Бакыт Тєрєбаев Бишкектеги 4-Калкты
тейлєє борборунун иши жана калкка кызмат
кєрсєтїї сапатын жогорулатуу, ыўгайлуу
шарттарды тїзїї боюнча акыркы чечимдер
менен таанышты.

коопсуздугун жана жол
жээгиндеги
тийиштїї
инфраструктураны эске алуу менен долбоордун техникалыкэкономикалык негиздемесин єз убагында сапаттуу иштеп чыгуу зарылдыгын белгиледи.

Эскерте кетсек, транспорт тармагын єнїктїрїї боюнча милдеттер КРнын Президенти
тарабынан бекитилген
2026-жылга чейин єлкєнї єнїктїрїїнїн Улуттук
программасында белгиленген.

“МЕКТЕП ЛИГАСЫ 2021-2022”
Министрлер Кабинетинин
Тєрагасынын орун басары
Эдил Байсалов “Мектеп лигасы
2021-2022” турниринин
сыйлык тапшыруу аземине
катышты.
Таймаштын жеўїїчїлєрїнє
жана катышуучуларына кайрылып, “Биздин єлкєдє спортко кызыккан адамдардын саны єсїїдє. Спорт – бул жашоо,
ошол эле учурда спорт – єлкєнї єнїктїрїїдє єбєлгє тїзїїчї кїч. Сиздерди Кыргыз
Республикасынын Президентинин жана Министрлер Кабинетинин атынан бїгїнкї спорт

майрамыўыздар менен куттуктайм” деген оюн билдирди. Ошондой эле, Эдил Байсалов “Мектеп лигасы” долбооруна республиканын бардык аймактарынын окуучулары тартылып, єлкє боюнча 2334 мектептин ичинен 1778 команда тїзїлїп, анын ичинде 554 футбол,
960 волейбол жана 264 баскетбол командасы негизделгенин
кошумчалады. Андан соў таймаштын жеўїїчїлєрїнє 1-орунду алган командага 500 миў
сомдук сертификат, 2-3-орундарды ээлеген командаларга
200 жана 100 миў сомдук сертификаттар тапшырылды.

Мындай чечимдердин бири катары паспортту даярдагандыгы їчїн “Элкарт мобайл” жана
“РСК 24” мобилдик тиркемеси аркылуу улуттук
стандарттагы QR-код менен тєлєє мїмкїндїгї саналат. Кийинки кадам – жарандык абалды каттоо
актыларын, транспорт каражаттарын каттоодо,
“Коопсуз шаар” долбоорундагы айып пулдарды тєлєєдє кызмат кєрсєтїїлєр їчїн QR-код аркылуу
накталай эмес тїрдє тєлєєнї киргизїї пландаштырылууда. Бакыт Тєрєбаев мамлекеттик кызмат кєрсєтїїлєр їчїн накталай эмес тєлємдєрдїн їлїшїн
жогорулатуунун маанилїїлїгїн белгилеп, їстїбїздєгї жылдын соўуна чейин республиканын бардык
аймагында иштеп жаткан калкты тейлєє борборлорунда мамлекеттик кызматтар їчїн накталай
эмес тєлємдєрдї ишке киргизїїнї тапшырды.

ЖЇКТЄРДЇ ЭЛ АРАЛЫК ЖОЛДОРДО ТАШУУ
Жогорку Кеўештин Эл аралык
иштер, коргоо, коопсуздук жана
миграция боюнча комитетинде
“Женева шаарында 2008-жылдын 20-февралында кол коюлган Жїктєрдї эл аралык жолдордо ташуу келишими жєнїндє конвенциянын электрондук
коштомо кагазга тийиштїї кошумча протоколуна Кыргыз Республикасынын кошулуусу тууралуу” КР Мыйзамынын долбоору
їчїнчї окууда каралып, колдоо
тапты. Жыйында транспорт жана
коммуникациялар министринин
орун басары Таабалды Тиллаев
баяндама жасады. Ошондой эле,
аталган комитет “2022-жылдын

14-январында Бишкекте жана 2022-жылдын 18-январында
Ташкентте кол коюлган КРнын
Министрлер Кабинети менен Єзбекстандын Єкмєтїнїн ортосундагы Кыргыз Республикасында
жалпы билим берїїчї мектептерди куруу жєнїндє макулдашууну ратификациялоо жєнїндє”, “Эл аралык чукул жардам
жєнїндє” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына єзгєртїїлєрдї киргизїї тууралуу” долбоорлорду карап, экинчи окууда жактырды.
Даярдаган
Жазгїл КАРБОСОВА
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ЖЕРИБИЗ - АЛМАШТЫРГЫС БАЙЛЫГЫБЫЗ

ИНВЕСТИЦИЯ ЇЧЇН ЖАРАНДЫК

У

чурда коомдук талкууда турган “Инвестициялар їчїн КРнын жарандыгы жєнїндє” мыйзам
долбооруна ылайык чет элдик жарандар кыргыз экономикасына 500 миў долларга чейин
салым киргизсе Кыргыз Республикасынын жарандыгын жеўилдетилген шарттарда алуу
мїмкїнчїлїгї берилет. Бул тууралуу мыйзам долбоорун депутат Медербек Алиев сунуш кылууда.
Экономикага салым ар кандай тїрдє болушу мїмкїн. Мыйзам долбоорунун 3-беренесинде бул
мындайча берилген: “1) беш жылдан кем эмес мєєнєттє Кыргыз Республикасынын банктык
мекемелериндеги эсептердеги мєєнєттїї салымдар; 2) кыймылдуу же кыймылсыз мїлктї, анын
ичинде коммерциялык уюмдардын мїлкїндєгї акцияларды, їлїштєрдї менчикке сатып алуу; 3)
IT-индустриясынын жана экономиканын башка тармактарынын алдыўкы техникаларынын жана
технологияларынын стартаптарына жана иштеп чыгуусуна салуулар; 4) республиканын айрым
аймактарын єнїктїрїї їчїн Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети тарабынан иштелип
чыккан жана ишке ашырылуучу атайын инвестициялык программаларга салуулар”. Салынган
инвестиция 5 жылдан кем эмес мєєнєттє болушу керек жана инвестиция салган адам бул жерде
жашоосу жана тил билїїсї талап кылынбайт.

КЫРК ЖЫЛДЫК
ЖОЛ БАСЫП
Белгилїї бир єлкєнїн жарандыгын алуу їчїн инвестиция салуу тїшїнїгї кийинки
мезгилде пайда болгон экономикалык инструмент десек болот. Жарандык їчїн
инвестиция жєнїндєгї мыйзам алгач 1984-жылы Кариб
аралындагы кєпчїлїккє анча белгисиз Сент-Китс жана
Невис мамлекеттеринде кабыл алынган. Андан бери 40
жылга чамалаш убакыт єттї. Учурда инвестиция їчїн
жарандык жалпы дїйнєлїк
трендге айланып, єнїккєн
Европа єлкєлєрї да инвестиция їчїн жарандыкты сунуш
кылууда. Болгария, Венгрия,
Германия, Финляндия жана
башка єлкєлєрдє єздєрїнє
тиешелїї ар кандай чектєєлєр жана талаптар менен чет
элдиктерге инвестиция їчїн
жарандык берїї мїмкїнчїлїгї бар. Кээ бир єлкєлєрдє тандаган єлкєсїндє белгилїї бир аралыкта ал жакта жашоого уруксат алып, андан кийин жарандык ала алышат. Жарандык їчїн инвестициянын кєлємї да ар кандай.
Мисалы, Австрия мамлекети
жарандыктын баасын 10 млн
еврого баалайт. Андан кийин
Мальта Республикасында 700
миў евро же жылына 16 миў
евродон кем эмес ижара акысын тєлєп турган учурда жарандык алууга мїмкїн. Черногорияда 350 миў доллар инвестиция салган учурда жарандык берїї каралат. Бирок
Черногория Евробиримдигине
мїчє эмес. Демек, европа паспорту їчїн кызыкдарлар їчїн
бул єлкє тизмеге кирбей калат. Ал эми Испания 2013-жылы ишкерчиликти колдоо жана интернационалдаштыруу
деген негизде мыйзам кабыл
алып, єлкє жарандыгын алуу
їчїн 500 миў евро кєлємїндє кыймылсыз мїлк рыногуна

салым салуу шартын койгон.
Тїркия Республикасы 250 миў
доллар тїрїндє салым киргизип, 3 жылга чейин кайра сатпоо милдеттенмеси менен инвестордун 18 жашка чейинки балдары жана жубайы
90 кїндїн ичинде жарандык
ала алышат. Бардык єлкєлєрдє инвестициянын мєєнєтї 3
же 5 (кєпчїлїгї 5 жыл) жылга
белгиленип, инвестордун їйбїлєсїнє белгилїї бир мезгилдер аралыгында алар їчїн
да кошумча тєлєм менен жарандык берїї маселеси каралган. Албетте, мунун баары инвестиция тартуу максатында
жасалат. Бирок кєпчїлїк єлкєлєр жарандык алууга ар кандай
чектєєлєрдї киргизип, татаалдаштырган жагдайлар да бар.
Мисалы, Венгрия, Германия,
Финляндия мамлекеттеринин
бул жааттагы негизги талаптарынын бири инвестордо ошол
єлкєнїн жараны болгон жакын
тууганы болуусу керек. Ал эми
Болгария 2021-жылы инвестиция программасын жаўылап 1
млн евро салып туруктуу жашоого уруксат берип, андан
соў 5 жылдан кийин жарандык берїїнї бекитти.

ЖАРАНДЫККА
КЫЗЫКЧЫЛЫК
Кыргыз Республикасы дїйнєлїк тажрыйбанын негизинде мына ушундай мыйзамды
сунуш кылууда. Биздин кєз
карашыбызда мыйзамда инвестиция салса эле тоскоолдуксуз жарандык берилчїдєй
таасир калтырат. Инвестордун
їй-бїлє мїчєлєрїнє да ар бирине 50 миў долларга чейин
тєлєм жасаса жана жарандык
їчїн кошумча 3-5 миў долларга чейин акча тєлєсє кыргыз
жарандыгы чєнтєккє шыр эле
тїшєт сыяктуу. Инвестор болом деген адамдын сєзсїз кызыкчылыгы болот. Ансыз бир
да тыйын салбайт. Эмне кызыкчылык, ал ким, кайсы єлкєнїн жараны, тїпкї максаты

эмне, муну биз кєз жаздымда
калтырбоого тийишпиз. Биз
їчїн бул мыйзамда жазылбаган башкы талап экенине
ишенгим келет. Мыйзамда
чет элдик инвестициянын
бир нече тїрлєрї кєрсєтїлсє
да кєбїнесе кыймылсыз мїлк
сатып алуу формасында жарандык алуу кеўири жайылган. Кєбїнчє акчалуу адамдар башка єлкєлєрдєн вилла,
батирлерди сатып алышат. Ал
эми єзгєчє Европабиримдигине кирген єлкєлєрдїн бирине инвестиция салып жарандык алса ал паспорт менен Биримдик ичиндеги каалаган єлкєлєрїндє эркин жашап, иш
кыла алышат. Бул акчалуулар
їчїн албетте, кызыктырат.
Ошондой эле Тїркия мамлекети туризмдин очогу катары
акчалууларды кызыктырбай
койбойт. Биздин деле байлар
Тїркиядан, Дубай жана башка мамлекеттердеги мегополистерден їйлєрдї алып коюшуп жатышпайбы.
Кыргыз Республикасынын
жарандыгын алам дегендерге эмне кызык болушу керек?
Инфраструктура анча єнїкпєгєн чакан тоолуу єлкє чет
элдик акчалууларды эмнеси
менен єзїнє тартат? Бизде жумушчу кїчї, электр энергиясы
арзан, ЕАЭБ деген ири рынокко кирїїгє мїмкїнчїлїк алуу
їчїн экономикалык ири долбоорлорду ишке киргизїїгє болот дейли. А бирок биз сєз кылып мыйзамдын мааниси башкада болуп жатпайбы. Дїйнєлїк тажрыйбага таянсак бул багыт кєбїнесе кыймылсыз мїлк
рыногуна багытталган.

ЖЕРДИ АКЧАГА
АЛМАШТЫРА
АЛБАЙБЫЗ
Кыймылсыз мїлк дегенде
имараттарды, турак їйлєрдї
тїшїнєбїз, ошондой эле жер
дагы кыймылсыз мїлк. Биздин оюбузча чет элдиктерди

кооз жерибиз кызыктырышы мїмкїн. Бїгїнкїдєй
оош-кыйыш заманда ким эмне максат менен инвестиция
салат, бул биздин шартта ойлондура турган маселе. Андыктан “жарандык їчїн инвестиция жерге жайылтылбайт” деп таамай-так эле жазып коюубуз керек. Анан калса ушул мыйзамдын негизинде экономикабызга кїргїштєгєн инвестиция агып келет
деп ойлобойм. Деги эле ушул
мыйзамды демилге кылгандар
бул жаатта дїйнєлїк тажрыйбаны изилдеп-иликтеп, кандай
натыйжаларды бергенин билди
болду бекен деген маселе бар.
Жарандык їчїн инвесторлор
кайсы багытта кєбїрєєк каражат салышты, дегеле бул кандай жыйынтыгын берип жатат,
мунун биз їчїн зарылчылыгы барбы, муну да таразалап
кєргєнїбїз ашыкча болбойт.
Мыйзамда кєрсєтїлгєндєй
республиканын банктык эсептерине белгилїї мєєнєткє (5
жылга) каражат салуу, коммерциялык уюмдардын мїлкїндєгї їлїштєрдї, акцияларды менчикке сатып алуу
жана башка багыттарда каражат салуу їчїн инвестордо
кандайдыр бир кызыкчылык
болушу керек. Ошондой эле
3-берененин 4-пунктундагы
республиканын аймактарын
єнїктїрїї їчїн атайын инвестициялык программаларга инвестиция салуу їчїн да
инвесторду тарткан бир кызыкчылык болсо гана келиши мїмкїн. Бул жерде экономикалык эмес, кєбїнчє адамдын жеке жашоо ыўгайы жана каалоосу башкы орунда турат. Андыктан биз сєз кылып
жаткан мыйзам єлкє экономикасына ири каражатты тартуу
жагында башка иш-чараларга
кємєкчї гана чара боло алат.

БАРДЫК НЕРСЕНИН
ЭРТЕЎИ БАР
Ушул мыйзамды демилге кылган депутат Медербек
Алиевге эки жолу айрым жерлерди тактап билейин деген
ой менен барып, сїйлєшє албадым. Экинчи ирет барганда кабылдамадагы катчы кыз
бул мыйзам боюнча “Мирлан
байке (ысымын чаташтырып
алсам алдын ала кечирим сурайм) иштеп жатат” дегенинен
маўдайкы бєлмєдє эшигин
ачып отурган жигитке кайрылып “кыймылсыз мїлк дегенде жер да кирет, демек инвестор жерди да сатып ала алабы?” деген суроомо “ооба” деп
жооп берди. Анан ага каршы
пикиримди айтсам, “оюўузду жазуу тїрїндє алып келсеўиз” дейт. Мен “журналист
катары жарандык пикиримди айтып, макала жазам” десем “анда жооп бербейм” деп
так кесе баш тартты.
Башында
айтылгандай
мыйзам долбоору коомдук
талкууга коюлган. Андыктан
ал ийине жеткирилип иштелип чыгып, керектїї толуктоолор, тактоолор киргизилет
деген ишеним бар.

ПАРЛАМЕНТТЕ
ЭМНЕ КЕП?

АРАЛЫКТАН ИШТЄЄГЄ
МЫЙЗАМ
Кечээ Жогорку Кеўештин Социалдык
саясат боюнча комитетинин жыйынында
Эмгек кодексине єзгєртїїлєрдї киргизїї
жєнїндєгї мыйзам долбоору каралды.
Аталган мыйзам долбоору кабыл алынса аралыкта эмгектенген адамдардын жумушун уюштурууга мыйзамдуу негиз тїзїлєт. Аралыктан иштєє пандемия шартында актуалдуу болуп, иш берїїчї менен кызматкердин ортосунда жаўыча иштєє формасы калыптанды. Мыйзам долбоорун сунуш кылган Эмгек, социалдык
камсыздоо жана миграция министринин
орун басары Жылдыз Полотованын айтымында аралыктан иштєє жаўы тажрыйба
болгондуктан учурда ЕАЭБге кирген єлкєлєрдїн Эмгек кодексине ушундай тїшїнїк киргизилип жатат.

Нурланбек ШАКИЕВ:

“ИШКЕРЛЕРДИ ОЛУТТУУ
ТЫНЧСЫЗДАНДЫРЫП
ЖАТАТ”
Жогорку Кеўештин “Ата-Журт
Кыргызстан” фракциясы 3-июнда
Ишкерлерди тейлєє борборунда кєчмє
жыйын єткєрїп, жаўы Салык кодексинин
аткарылышына жана контролдуккассалык машиналардын киргизилишине
байланышкан маселени карады.
Фракция лидери Нурланбек Шакиев
баштаган депутаттар Ишкерлерди тейлєє
борборунун иши менен таанышты. Мамлекеттик салык кызматынын тєрагасы
Алтынбек Абдувапов мындай борборлорду Ош жана Жалал-Абад шаарларында ачуу пландалып жатканын айтты. Ал
депутаттарга контролдук-кассалык машиналардын киргизилишине байланышкан маселелер боюнча маалымат берди.
Фракция лидери Нурланбек Шакиев
контролдук-кассалык машиналарды киргизїї маселеси ишкерлерди олуттуу тынчсыздандырып жатканын белгиледи. Депутаттар жыйындын жїрїшїндє ККМди
ишке ашыруу боюнча бир катар сунуштарды беришти.

БИЛИМ БЕРЇЇ КЄЙГЄЙЇ
КАНТИП ЧЕЧИЛЕТ?
Єткєн жума кїнї «Альянс» фракциясынын
депутаттары Кыргызстандын билим
берїї тармагындагы кєйгєйлєрдї жана
аларды чечїїнїн жолдорун издешти.
Жыйынга бул тармактын єкїлдєрї,
кєз карандысыз эксперттер жана
активисттер катышты.
Жыйында депутаттар кєп тилдїї жана
инклюзивдик билим берїїнї ишке ашыруу, окуу китептерин єркїндєтїї, маалымат технологиялары боюнча адистерди
даярдоо жана башка кєптєгєн артыкчылыктуу багыттарды єнїктїрїї зарылдыгын белгилешти.
Фракция лидери Жанарбек Акаев дїйнє жїзїнє "Билим берїї феномени" деп
таанылган Финляндиянын окутуу системасына кєўїл бурду. Депутат Эмил Жамгырчиев балдарды мектепке чейинки билим берїї системасына камтуу маселесин кєтєрїп, бул кєрсєткїч болгону 23%
экенин белгиледи. «Ошондо балдардын
77%ы мектепке чейинки билимди алышпайт экен, - дейт эл єкїлї.

Бегим ТУРДАЛИЕВА

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити
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ЖАКШЫ МЇМКЇНЧЇЛЇК
Евразия экономикалык комиссиясынын Эмгек миграциясы жана социалдык
коргоо департаментинин директору Алтынай ЄМЇРБЕКОВА:

"МИГРАНТТАРГА ПЕНСИЯ ЧЕГЕРЇЇ БОЮНЧА
КЕЛИШИМДЕР АТКАРЫЛЫП ЖАТАТ"
Евразия экономикалык
биримдигине мїчє
єлкєлєрдїн жарандары
їчїн бирдиктїї
пенсия системасын
тїзїї келишимдерине
ылайык ушул жылдын
1-январынан тарта беш
єлкєнїн жарандарынан
документтерди кабыл
алуу иштери башталган
эле. Бул келишимдердин
аткарылышын учурда
Евразия экономикалык
комиссиясынын Эмгек
миграциясы жана социалдык
коргоо департаменти
кєзємєлгє алууда.
Биз кеўсеси Москва
шаарында жайгашкан
Евразия экономикалык
комиссиясынын Эмгек
миграциясы жана социалдык
коргоо департаментинин
директору Алтынай
Ємїрбекова менен
маектешип, мигранттарга
пенсия чегерїї боюнча
иштер кандай нукта жїрїп
жатканын сурадык.
- Алтынай Сейтбековна,
ЕАЭБ єлкєлєрїнїн бирдиктїї
пенсия системасы 2021-жылдын 1-январынан тарта кїчїнє кирген. Учурда келишимдер кандай аткарылып жатат?
- Келишимдер бир жарым
жыл мурда кїчїнє кирген. Анда
2021-жылдын 1-январынан тарта бир жылдык эмгек стажысы
бар адамдарга пенсия чегерилет
деген норма бар болчу. Бул норма учурда аткарылып жатат. Буга чейин ЕАЭБ єлкєлєрїнїн бирдиктїї пенсия системасына жалпы 13500 жаран документин тапшырган деген маалымат келип

тїшкєн. Жакында, ушул жылдын
июль айында канча жаран пенсия алууга документ тапшырганы белгилїї болот. Биздин кыргызстандык мигранттар тууралуу айта турган болсок, азыр
кєбїнчє Россияда иштеп жїргєн мигранттар кайрылып жатышат. Алар Россияда бир жыл
иштегенден кийин пенсия курагына келген мигранттар болуп
эсептелет.
- Пенсиянын єлчємї кантип
аныкталат?
- Кайсы єлкєдєн документтерди тапшырган болсо, ошол єлкєнїн эсептєєлєрї менен пенсияга
чыгышат. Мисалы, жаран Кыргызстанда 40 жыл иштеп пенсия
курагына келгенде мигрант болуп кетип, Россияда мыйзамдуу
тїрдє иштеп жаткан болсо, Россиянын мыйзамдарына ылайык
пенсия алуу укугуна ээ болот.
Кыргыз Республикасында эркек жарандар 63 жаштан пенсия
курагы деп эсептелсе, Россияда
64 жаш деп кєрсєтїлгєн. Демек,

Россияда иштеген мигранттар 64
жаштан пенсия алуу укугуна ээ
болот.
- Кандай документтер талап
кылынат?
- Ар єлкєнїн єзїнїн нормалары бар. Кайсыл єлкєдє иштеп
жаткан болсоўуз, ошол єлкєнїн
сураган документтерин тапшырасыз.
- Биздин мигранттардын
кєпчїлїгї кафелерде идиш
жууп, официант болуп иштегендигин билесиз да. Алардын
маселеси кандай болот?
- Азыр биздин мигранттардын кєпчїлїгї пенсия курагына келише элек. 35-40 жаштын
тегерегиндеги мигранттарыбыз
кєп. Алар кандай жумушта иштебесин эмгек келишимдерин тїзїп иштеп жїрїшї абзел. Эмгек
келишимдери бар болуп, мыйзамдуу тїрдє иштесе, кєчє шыпырган мигранттар деле пенсияга чыга алышат.
- Мисалы, жаран Кыргызстанда 40 жыл иштеп кеткен

ТЇРКИЯНЫН ЖАЎЫЧА
АТАЛЫШЫ
Тїркия мамлекети Бириккен
Улуттар Уюмуна єлкєнїн жаўы расмий аталышы Turkiye
деп єзгєрїлгєнїн расмий билдирди. Єлкєнїн тышкы иштер
министри Мевлют Чавушоглунун билдирїїсї боюнча єлкєнїн брендин таанытуу максатында эл аралык аренада мурда Turkey деп таанылган єлкє
аталышын Turkiye деп расмий
жарыялайт. Эми тїрк бийлиги
бардык эл аралык документтерде єлкєнїн аталышын жаўыча
кєрсєтїлїшїн талап кылат.

УНИКАЛДУУ
АЙНЕК КЄПЇРЄ
Вьетнамда дїйнє боюнча эў
узун кєпїрє салынды. “Bach
Long” (ак ажыдаар) деген аталыштагы уникалдуу курулуш
Сон-Ла провинциясында эки
тоонун ортосунда жайгашкан.
Жерден 150 метр бийиктикте
салынган кєпїрєнїн узундугу

апасы “Эмгек сиўирген килем
токуучу” наамына ээ болду.
Мындай наам Огулгерек Бердымухамедовага єлкєнїн эгемендїїлїгїн чыўдап, улуттук
килем токуу єнєрїн єнїктїрїїгє жана анын кєп жылдык
ак ниет эмгеги їчїн ыйгарылган. Аталган наам Тїркмєнстанда 1991-жылдан бери килем
майрамына карата ыйгарылып
келет.

ДЇЙНЄ
ДЇБЇРТЇ
632 метрди тїзїп, полу француз чыўалтылган айнегинен жасалган. Атайын иштеп чыгуучу
топтун билдирїїсї боюнча кєпїрє бир эле учурда 450 адамды кєтєрїп, “Гиннестин рекорддор китебине” кирди.

АБА ЖОЛУ ЖАБЫЛДЫ
Кытай Орусиянын Boeing
жана Airbus учактары їчїн аба
мейкиндигин жапты. Буга чейин Кытай авиациалык бийлиги бардык авиакомпаниялардан
электрондук маалыматтарды

болсо, ал жылдар кантип
эсепке алынат?
- Россияга Кыргыз Республикасы бул жылдарын экспорт
кылат. Россия пенсиянын єлчємїн єзїнїн коэффициенттери
аркылуу эсептеп чыгат. Же тескерисинче Кыргызстанга Россия экспорт кылат. Азыр мигранттар Россияда иштеп жїрїп,
2021-жылдын 1-январынан тарта мыйзамдуу иштеген жеринен
документ алып келишсе, кийин
Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен пенсияга чыгат.
- Алтынай Сейтбековна, дагы
кандай жаўылыктарыўыз бар?
-ЕАЭБ алкагында билим берїї
жаатында да иштер жасалууда.
Бишкек шаарында 26-27-майда єткєн форумда Евразиялык
тутумдук байланыштагы университет тїзїї боюнча меморандумга кол коюлду. Ага Ломоносов атындагы Москва университетинин ректору кол койду. Мындан сырткары, аталган
консорциумга 10дон ашык жогорку окуу жайлар кирди. Эми
алар меморандумдун негизинде келишимдерди иштеп чыгып,
бирдиктїї окутуу программаларын алмашып, билим берїї, бакалаврды бир жерден окуп, магистратураны башка университеттен улантуу сыяктуу тїрдїї
механизмдерин иштеп чыгышат.
Бул документ ЕАЭБге мїчє єлкєлєрдєгї билим берїїнїн сапатынын жогорулашына жана жетишсиз адистерди окутуп чыгарууда алгылыктуу иштерди жасоого жол ачат.
- Келишимдерге ылайык
ЕАЭБге мїчє єлкєлєрдїн жарандары їчїн жумушка орношуу укуктары бирдейби?
- ЕАЭБге мїчє єлкєлєрдїн жарандары їчїнчї мамлекеттерден
келгендерге салыштырмалуу бир

актуалдаштырууну талап кылган. Ал эми Орусия тарап ал талаптарды аткарган эмес. Соўку Орусия жана Украина кырдаалынан кийин Европанын
дээрлик бардык єлкєлєрї орусиялык учактар їчїн аба жолдорун жапкан.

ПРЕЗИДЕНТТИН
АПАСЫНА НААМ
БЕРИЛДИ
Тїркмєнстандын президенти Сердар Бердымухамедовдун

ЄЗГЄЧЄ
КЫРДААЛ
Венгрияда Украинадагы
абалга байланыштуу єзгєчє
кырдаал режими киргизилгенине бир жумадан ашты.
Єлкєнїн премьер-министри
Виктор Орбандын билдирїїсї
боюнча бул эпидемия учурунда жарыяланган єзгєчє кырдаал сыякт у у. Венг рияга дароо чара кєрї ї гє жана коргоого м їмк ї нд ї к берет. Єлкєн ї н мын дай кадамын ал
жакын жерде согуш жїрїп
жаткандыгы менен тїшїндїрєт.

топ эле жеўилдиктерге ээ. Уюм
ичиндеги беш мамлекетте ишке орношууда баарынын укугу
бирдей. Мейли ал ошол єлкєнїн
жараны болсун же биримдиктин
алкагындагы беш єлкєнїн биринен келсин, иш берїїчї їчїн
айырмасы жок. Мындай мїмкїнчїлїк Єзбекстан же Тажикстандын жарандарында жок. Ал эми
2021-жылдын декабрь айынан
тарта киргизилген Россия Федерациясынын єзїнїн эки мыйзамына ылайык ЕАЭБге мїчє мамлекеттердин жарандары да бармак изин тапшырышат жана тиешелїї документтерди чогултушат. Ооба, миграция маселеси
бул ар бир єлкєнїн улуттук иши,
бирок жогоруда кєрсєтїлгєндєй
айрым пункттарына ЕАЭБ мамлекеттери їчїн єзгєртїї киргизїї керек. Биз бул багытта иштеп жатабыз.
- Кайрадан мигранттарга
пенсия чегерїї маселесине
кайтсак. Сиз жакында кыргызстандык жаран пенсияга чыгуу
боюнча документ тапшырганы
белгилїї болот дедиўиз?
- Ооба, жакында маалымат беребиз. Мен дагы бир жолу белгилеп кетейин. Биздин мигранттардын кєбї азыр пенсия курагына келе элек. Алар азыртан
тартып документтерине так болуп, кайсыл жерде иштебесин
эмгек келишимдерин тїзїп иштеп жїрїїсї зарыл. Убагы келгенде ошол документтер аркылуу пенсия алуу укугуна ээ болушат. Мурда мындай келишимдер
жок болгондугуна байланыштуу
кєптєгєн жарандарыбызда пенсияга чыгууда маселе жаралган.
Андыктан, бул ЕАЭБге мїчє єлкєлєрдїн жарандары їчїн тїзїлгєн эў жакшы мїмкїнчїлїк.
Жазгїл КЕНЖЕТАЕВА

11 ЫМЫРКАЙ
КЄЗ ЖУМДУ
Сенегалдын Тивауан шаарында тєрєткана єрттєнїп, жаўы тєрєлгєн 11 ымыркай каза
болду. Єрт оорукананын неонатология бєлїмїнєн, электр
зымдарын туура эмес туташтыруудан улам келип чыкан.

БАНГЛАДЕШТЕГИ
ЖАРЫЛУУ
Бангладештин Читтагонг шаарында химиялык заттар сакталган порт-кампа жарылып, 49
адам каза болду. Алардын арасында 5 єрт єчїрїїчї да болгон.
Ал эми 300дєн ашуун адам ар
кандай жаракат алышкан. Бул
жарылуудан ага жакын жайгашкан турак їйлєрдїн айрымдарында жарака кетип, терезелери
кїбїлїп калса, кээ бири ураган.
Адистердин айтымында жарылууга химиялык реакция себеп
болушу мїмкїн.
Даярдаган
Разия ЖООШБАЕВА

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити
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МЕКЕНИМ МЕНДЕН БАШТАЛАТ!

Сак болгула!

ЄЛКЄНЇ ЄРГЄ ТАРТАМ ДЕСЕЎ...

Єлкєдє “Кыргыз жараны” Концепциясынын улуттук
маалыматтык кампаниясы башталды. “Кыргыз жараны”
Концепциясы єлкєдєгї акыркы окуяларды жана дїйнє
жїзїндє тїзїлгєн кырдаалга байланыштуу жалпы
жарандарды бириктирїїчї иденттїїлїктїн єнїгїїсїн
калыптандыруу максатында тїзїлгєн. Буга байланыштуу
Кыргыз Республикасынын Президенти Садыр Жапаров
2021-2026-жылдары Кыргыз Республикасында “Кыргыз
жараны” деп жарандардын єзїн таануусун єнїктїрїїнїн
концепциясын бекитїї жєнїндє Жарлыкка кол койду. Аны
ишке ашыруу боюнча иш-чаралардын планын иштеп чыгуу
жана кєзємєлдєє Кыргыз Республикасынын маданият,
маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигине
жїктєлдї.
Кечээ, аты аталган Концепциянын бет ачары болуп
єттї. Анда єлкєдє этностук,
диний, социалдык жана аймактык таандыгына карабай
теў укуктуулукту кепилдєє,
жарандык позициянын бекемделиши, кєп тїрдїїлїктї урматтоо жана таануу, жарандардын укуктарын сактоо
тууралуу сєз болду.
Кыргызстан кєп улуттуу
єлкє. Расмий маалыматтарга караганда єлкєдє 80ден
ашык улуттун єкїлдєрї жашайт. Концепциянын башкы

иштеген. Алар элдин пикирин угуу менен эл аралык
тажрыйбаларды эске алып
Концепцияны иштеп чыгышкан. Концепциянын авторлорунун бири Санжар
Тажиматовдун айтымында
учурда кыргыз коому тїрдїї сегменттерден турат. Диний, этникалык, аймактык,
маданий жактан да айырмаланып турган коомду “Кыргыз жараны” деген Концепция бириктире алат. “Тїрдїї
сегменттерди бир гана, єлкєнїн жараны болуу идеясы
бекемдейт. Качан гана єлкєдє жашаган бардык адамдар
єзїн ошол єлкєнїн жараны
катары сезген соў гана мамлекет єнїгїї жолуна тїшєт.
Андыктан “Кыргыз жараны”
Концепциясына “Мекеним

максаты ошол улуттар аралык ынтымакты сактоо менен бирге бардык жарандарды єнїктїрїїгє багытталган.
Кыргыз жараны катары мамлекетти єнїктїрїїгє бардык
кїчтєрдї, этносторду тартуу
жана жаран катары салымын
кошуу милдеттери да каралган. Концепциянын башкы
максаты “Кыргыз жараны”
деп єзїн таанууну єнїктїрїї жана илгерилетїї їчїн
жагымдуу чєйрє тїзїї болуп
саналат.
Документти атайын топ

менден башталат!”, - деген
ураан тандалып алынды”, дейт Санжар Тажиматов.
Бул Концепция идеология эмес, идея. Идея, ар бир
жарандын жарандык милдетин ойготууну максат кылат. Концепциянын дагы бир
авторлошу Чынара Эсенгул
башка єнїккєн єлкєлєрдє
ар бир жаран мекен їчїн деген идея, ураан менен жашарын айтып єттї. Ал жарандар
єзїнїн жарандык милдетин
так аткарганды билген соў
гана єлкє єнїгє алган.
КР маданият, маалымат,
спорт жана жаштар саясаты
министринин орун басары
Чыўгыз Эсенгул уулу Концепциянын мазмуну, кєтєргєн
жїгї маанилїї экендигин белгилеп єттї. Аны аткаруу жана
жарандарга тїшїндїрїї иштери 2026-жылга чейин їч этап
менен єтїп, жыйынтыгы чыгарылат. Бул “Кыргыз жараны” Концепциясы ар бир жарандын укугун, милдетин, жана атуулдук сезимдерин ойготуучу негизги кїчтєрдїн бири болмокчу. Ар бир адам жарандык милдеттерди так аткарып, мыйзамды сыйлап,
бири-бирин урматтоо менен
бирге єлкєнїн єнїгїї жолуна
тїшїїгє жардам берген єзгєчє Концепция болмокчу.
Аны иштеп чыгууда бардык тарабына кєўїл бурулган. Белгилїї дизайнер Марсель Шейшенов атайын логотибин иштеп чыккан. Анда айланалар бир айлананын
тегерегинде бириккени чагылдырылган. Бул - єлкєдє
жарандарды бир укукта бир
мамлекет бириктирип турат
деген негизги идея берилген.

СААМАЛ
ТЕРАПИЯСЫ

Азыр кєпчїлїк акыркы жылдары эл арасында популярдуу болуп кеткен саамал терапиясы аркылуу ден соолугун чыўдап жатышат. Айылга барчулар айылдан, Бишкек шаарынын тургундары шаардын сыртына чыгып,
бээнин сїтїн ичкендердин катары кїндєнкїнгє єсїїдє. Бул терапиянын пайдасын кєрдїк дегендердин да катары єсїп, ал тургай Казакстанда да кардарлар келип жатканы белгилїї. Бирок, Айыл чарба министрлигинин
алдындагы Ветеринардык кызматтын эпизоотияга каршы иштерди кєзємєлдєє башкармалыгынын башкы инспектору Дайыркул Саткынов саамал терапиясын колдонууда
этияттык керек дейт. Анын айтымында жылкы акылдуу, сезгич жана таза жаныбар болгондуктан бузулган жем-чєптї эч качан жебейт. Жадагалса зыяндуу заттар кошулган
сууну да ичпейт. Ошондуктан сїтї таза, витаминдерге бай. Бирок, жылкы да чанда бруцеллёзго кабылат. Андыктан жылкычы малды бруцеллёзго текшертип, саанчы єзїнїн
саламаттыгын да кєзємєлдєп турушу керек.
Жылкынын сїтїн ичерден мурда анын бруцеллёз менен оорубаганын тастыктаган справкасын (Форма 1 жана 4) талап кылуу керек. Ошондой эле саанчынын медициналык
картасын суроого да болот.
Жазгїл КЕНЖЕТАЕВА

АЙЫЛДЫН АК ТАЎДАРЫ
Баткен облусунун Лейлек районундагы Лейлек айыл
єкмєтїнїн башчысы Имарали ЖОЛДОШЕВ:

“БИЗДЕ УЛУТ АРАЛЫК
БЄЛЇНЇЇ ЖОК”
- Имарали мырза, Лейлек
айыл єкмєтїндє канча эл жашайт?
- Биздин айыл єкмєттє 8 миў
300 адам жашайт. Анын 100 кожолугун, же 655ге жакынын тажиктер тїзєт. Булар бизде кєптєн бери жашап келишет. Ошондой эле казак, єзбектер да бар.
Бирок, алар аз санда. Кыргыздар менен тажиктер эзелтен ынтымакта жашайт, бизде улут аралык бєлїнїї деген жок.
- Тажиктер мектепте кайсы
тилде окушат?
- Єздєрїнїн тилинде окушат.
Тажик класстар мурда ачылып
калган, тажик эже-агайлар билим берет. Мурда 11-класска чейин бар эле, кийин 10-11-класстар жабылып, азыр 9-классы эле
калды. Анткени, балдар тогузду
бїткєндєн кийин кетип калып
жатышат.
- Айыл єкмєттєгї элдер

эмне менен тиричилик кылышат? Дыйканчылык кылабы,
же мал чарбачылыгы менен
алектенеби?
- Элдер негизинен дыйканчылык, мал чарбачылыгы менен
алектенет. Сугат жерлерибиз єтє
эле аз. Айылыбыз Козу-Баглан
дарыясынын боюна жайланышкан. Дарыянын жээктерин эл єз
кїчї менен єздєштїрїп, тамарка
(огород) кылып иштетет.
- Айылда мектеп, бала бакча, жол, таза суу маселеси
кандай чечилип жатат?
- Лейлек айыл єкмєтїнє беш
айыл карайт. Анын тєртєєсїндє бала бакча бар. Тєрт орто мектебибиз бар. Коргон айылындагы Курбаналы Сабыров атындагы мектеп жаўы мектеп. Эки
бейтапкана, эки їй-бїлєлїк дарыгерлер тобу иштейт. Арабиялык демєєрчїлєр жаўы заманбап
бейтапканаларды салып берди.

- Жолдордун абалы кандай?
- Раззаков-Баткен
жолу, бул негизги
жол. Абалы жакшы.
Аны єзїўїз да кєрдїўїз. Бул жолду кытай
компаниясы салып
берген. Ал эми ички
жолдорубуздун абалы
начар. Биздин айылдар адырлардын этегинде жайланышкандыктан сел тез-тез келип, жолдорду бузуп,
арыктарды жеп кетет.
Биз мїмкїнчїлїгїбїзгє жараша
кайра оўдоп-тїзєп алабыз.
- Элдер дыйканчылык менен алектенет дебедиўизби?
Кандай айыл-чарба єсїмдїктєрї, мємє-жемиштер єсєт?
- Арпа, буудай, жїгєрї эгебиз.
Жалпысынан 1460 гектер сугат
жер бар.

- Кайрак жерлерчи?
- Кайрак жерлер бизде єтє кєп.
Быйыл да 100 гектар жерге эгин
эктик, жаан-чачын мол болуп
жатат, буюрса тїшїм жакшы эле
болсо керек.
- Баткендин єрїгїчї?
- Мємє-жемиштен єрїгїбїз
бар. Эл єрїктєн киреше алат.

- Бул айыл єкмєт дотацияда отурабы?
- Ооба, 65 пайыз республикалык бюджеттен каржыланат.
Єзїбїз 35 пайызын гана камсыз
кылабыз.
- Дотациядан чыгуунун
жолдору барбы?
- Мрамор менен ак кумубуз
бар. Мраморду казып алуу боюнча Бишкектен келген компания
менен келишим тїздїк. Лабораториядан сыноодон єткєрїї
їчїн алып кетишти. Эгер мрамор ташыбыз сапаттуу, жарактуу деп табылса анда аны иштетебиз. Ошондой эле чакан ГЭСтерди курууну пландап жатабыз.
- Кємїр кени барбы?
- Кємїр кени бар. Бизге жакын
эле турат. Эми ошол кенден деле пайыздык їлїш бериш керек.
Административдик аймак боюнча
биздин айыл єкмєткє карайт, бирок ал жер жайытка карап калган.
Алар жайыт їчїн эле акча тєгєбїз,
кен їчїн тєлєбєйбїз деп жатышат.
- Учурда кємїр казылып жатабы?
- Ооба, иштеп жатат. Андан
сырткары “Ак кум” кенин иштетїїгє аракет кылуудабыз. Ошондой эле чакан ГЭСтерге басым
жасайбыз.
Ємїрбек ТИЛЛЕБАЕВ
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О

тузунчу жылдын аяк ченинде оюнга ооп, сыртта жїгїрїп келип, жакын турган тоого бир кїндє эки
барып, эки келер элем. Бир кїнї
чоў атам – Ашымбай, Крыловдун
тамсилдерин алып келип берди.
Ал кезде єзїнїн балдарынан кєргєн наристелерди ата-энеси эмчектен чыгарып, багып алыша
турган. Мени дагы чоў атам менен чоў энем асырап алышкан
экен. Чоў атам куудул чалыш,
жоош, басмырт жїргєн, колунан кєєрї тєгїлгєн уста эле. Єз
атам Ашымбаев Мамбеталы манасчы болуп, 1939-жылы Москвада єткєрїлгєн кыргыз адабияты
жана искусствосунун декадасына катышкан. Саякбай Каралаев
экєє ээрчишип жїрїп, "Манасты" Чойкеден їйрєнїшкєн. Атам
Караколдогу колхоз-совхоз жаатында иштеп жїрїп, кызыл жїгїрїк ооруга кабылып, артисттиктен кыркынчы жылдары чыгып калган. Чоў энем – Мария
сулуусунан келген, нарк-салтты
билген, сєзмєр эле.
Экинчиден, чоў атабыз – Сопу уулу Кайдуу алп жомокторду,
санжыраны, "Манасты" тїгєл биле
турган. Нары чечен, нары акылман
эле. Андан 1948-жылы Касымалы
Жантєшов келип: “Мендирманды”
жана башка толгон жомокторду,
дастандарды жазып алган. Ошондо чоў атабыз:
– Кыргыздан дагы кандай
акындар, ойчулдар, жазмакерлер чыгып жатат? – дегенде Касымалы Жантєшов мындай деди:
– Уксаўыз керек, Сталиндик
сыйлыктын їчїнчї даражадагы наамына Сыдыкбектин уулу
Тїгєлбай жетти. Тїптїн КеўСуусунан болот. Калгандары
чама-чаркына карап, чампалап
жатабыз, – деди.
– Єзїўдїн “Каныбегиўди” эле
казып окуп жатышат. Ал дагы
сыйлыкка арзыдыбы? Сыйлыкка жетишке акча да керек тура, –
деп муўайды.
– Аман болсун, Тїгєлбай дагы
кєптї жазат.
– Айтканыўыз келсин, Тїгєлбайдын мїнєзї ошондой, талбастын талбасы, таш кєчїк.
– Аа, баракелде, талбаган жетет муратка.
Чоў атамдын айткандары мага кынадай жага турган. Себеби,
ага теўдїїлєр болсун, орто жаштагылар болсун єтє кадырлашып:
“Тилинде сєєлї бар, дилинде аян
берчїсї бар” дешчї. Ошондон
улам, Тїгєлбай Сыдыкбековдун
чыгармаларын издеп, окуй баштадым. “Кеў-Суу”, “Темир” аттуу
китептерин окудум. Кийин “АлаТоодон алтоо” аттуу публицистикасын, бара-бара “Биздин замандын кишилери”, “Зайыптар”
романдарын калтырбай окудум.
Тїгєлбай атанын тили єтє элпек, ыр сымал куюлушат. Макаллакаптар, анекдот сымал шакабалар чыгармаларын тепчип єтєт.
Мен, 1950-жылы Сары-Камыш
орто мектебин бїткєн соў Фрунзеге барып, университеттен окусам дегенде эки кєзїм тєрт эле.
Себеби, Мукулуй аттуу математик мугалимибиз:
– Сен Фрунзедеги университеттин математика факультетине кирип оку. Сенден мыкты илимпоз
чыгат, – деп кєп жолу шык берди,
кызыктырды.
Бир кїнї атама макулдаштым:

(Эскерїї)
– Ата Фрунзеге барып окуюнчу, – дедим.
– Єзїў жашообузду кєрїп турбайсыўбы? Жалгыз уйдун эмчегин бешєєбїз ээлеп, эптеп кїн
кєрїп жатабыз. Береги Караколдогу эки жылдыкты окусаў, мен
Кайырма-Арыктан картошка ыргытсам, тосуп алып, кыйналбай
окууну бїтєсїў. Андан кийин
дилгириў кїчєп баратса, Фрунзеге жєнє...
Ал кезде элдин алды арпа нанга жетип калган. Жашоо оор эле.
Атамдын тилин алып, Караколдогу Дмитрев атындагы мугалимдерди даярдоо институтунун
физика-математика факультетине кирип, 1952-жылы ийгиликтїї бїтїрдїм.
Бїткєн соў Тянь-Шань областынын Кочкор районуна жиберилдим. Оболу Семиз-Бел аттуу
жети жылдык мектепте иштедим.
36 саат сабак берем. Сталиндик
акча, бойдон налогун кармаган
соў 1300 рубль колго тийет. Эми
ошол айлык эмне деген байлык.
Элде акча єтє аз. Райондун катчысы айына 500 рубль, Аткаруу
комитеттин тєрагасы 450 рубль
алышат.
Ушундан улам социалисттик
доордо мугалимдерге укмуштай
шарт тїзїлїптїр. Биз, такай мектепте болуп, окуучуларга илимбилим берїїгє, андан сырт кєптї билїїгє їйрєтєбїз. Ошол кезде мен окуткан окуучулар илимбилим учуна чыгып, ата-баба мурасын ыйык туткандар. Мисалы,
Манас университетинин деканы,
филология илимдеринин доктору
– Лайли Їкїбаева.
Райондун мектебинде иштегендер адабиятка, сєзгє єтє шыктуу
экен. Мен тамашалап тап бердирсем:
"Ой, сенин тилиў укмуш тура. Жазсаўчы", дешет. Алардын
кеўеши менен мен дагы калемди ойдолотуп, ыр, аўгеме, шакаба жазып кирдим. Райондук, облустук, республикалык газетажурналдарга жибергендерим чыга баштап, адабиятка шыктандым. Жашымдан кїлкї, шакаба,
жанытма жагына жакын элем.
Аларды да казган болдум. Айтор,
аймакка кабарчы болуп таанылдым. 1957-жылы “Жаш Ленинчи”
журналына "Атасы айыктырда!"
деген сатира жаздым. “Домкраттуу Дырдаўбай” бир айтылуу пьесам жарык кєрдї. Ошол кїндєн
менин чыгармачылыгым жєнїгє берди.
1959-жылы июль айында “Ленинчил жаш” газетасына адабий
кызматкер болуп орноштум. Мына ушул жылдын кїз айларынын
биринде Дзержинск кєчєсїнїн
батыш тарабында “Букникалык”
китеп дїкєнї бар эле. Редакциябыз №1 типографиянын экинчи
кабатында жайгашкан. Азыркыча "Ала-Тоо" кинотеатрынын тике
маўдайында “Сейил” деген ресторандын арт жагында эле.
Мен газетаны чыгарууга милдеттїї болуп, корректорлор менен ар бир басылгандардын катасын оўдоп тургам. Эс аларда
"Букникалык" дїкєнгє барып, жаўы келген китептерди окуучумун.
Мен газетага кєзємєл болгон кїнї китепканага кире калсам Тїгєлбай Сыдыкбеков олтуруптур. Колунда орто кылымдын атактуу ойчулу Бэкондун эки
томдугу турат. Єзї ойго баткан

кыязда креслодо канатын жайып
олтуруптур. Кєзїмє жылуу учурап, сїйїнє “Ассалоом алейкум”
айтып жибердим:
– Аба, улуу ойчулдун эки томдугуна жазылган экенсиз, кут
болсун, - дедим. Ал мага сынакы
кєз салган соў:
– Ээ, иним, байыркылардын
акыл-ой парасатын билгенге не
жетсин. Жан дїйнєў байып, ой
чабытыў кеўейет. Калемге шык
берет, – деди да їн катпады.
Айылдан келген жаным, тартынам, анын їстїнє алгач ирет
дидарлашканым. Мен собол жаўылашка жїрєгїм даабады. Деги
ошол кездеги басмырттык, ыйбаызаткорлук башкача эле. Тїгєлбай аба менин ошол турпатымды туйдубу-ай, бир оокумда муну кошту:
– Философиясыз, жазгандарыў
канчалык кєркєм болгону менен
боору менен сойлоп калат. Ар кыл
жазмада ой болбосо, ал окулбай
калат.
Мен абага ырахмат айта албай,
дымып калганыма мындай чыккандан кийин єзїмдї-єзїм жемеледим, єкїндїм. Бирок, эч кимге
ооз ачпадым.
Мен дагы Бэкондун эки томдугун сатып алдым. Акылмандын
чыгармаларынан окуп, мен дагы далай ойлорго баттым, кыялдандым.
1960-жылдын башында жаш
жазуучулардын республикалык
алгачкы жыйыны єттї. Мен биринчи жолу Кыргызстан жазуучулар союзунун имаратын кєрдїм.
Ошол кезде жаўыдан канат кїїлєп, калем шилтегендер залга толуп чыкты.
Докладды “Ала-Тоо” журналынын башкы редактору Касым Каимов жасады. Ал кийинки жылдарда адабиятка жаштардын арбын агылып келип жатканын мисалдар менен баяндап келип, Стамов, Алыбаев, Жусупов,
Гапаров деп атап, бизде Чеховдун
манерасы менен жазган, кыска,
чакан “Тїйїлгєн топурак” деген
сатиралык аўгемеси менен Калканбай Ашымбаев катарыбызга
кошулду. Булар даяр жазуучулар
дегенде эл кол чаап жиберди. Мен
мындай мактоону угам деп ойлогон эмесмин.
“Ленинчил жаш” газетасынын
адабият бєлїмїнїн башчысы
акын Сулайман Маймулов мага
карап:
- Каимовду кайдан тааныйсыў?
– деди.
- Азыр эле кєрїп жатам десем,
колумдан жетелеп алып: “Ашымбаев деген ушул. Чогуу иштейбиз” деди, Каимовго тааныштырып. Каимов єтє жєнєкєй, сылык, сыйда мїчєлїї, бойлуу, келишкен жигит экен. Анын сатиралык чыгармаларын окуп жїргєм.
Жыйындын тїштєн кийинки бєлїмїндє жанрлар боюнча талкуу
болду. Проза жанрына катталган
беш-алтообуз бар экенбиз. Бизге Тїгєлбай Сыдыкбеков жетекчи жана кеўешчи болуп бекиптир. Баарыбыз менен пикирлешип, кай тараптан болоорубузду сурамжылады. "Мен кєлдєнмїн" деп жєн-жайымды калтырбадым. Ошондо мага ылым сынаган кыязда карап алды. Мен
ичимден дымып, єзїмчє кудуўдайм.
Ал сєзїн жєн-жай эле баштады:
– Силер ата-баба мурасын

билишиўер, аны канга сиўирип,
жашоолорго уруна алышыўар
абзел. Айылдан жаўы келгендер
да бар экен. Ушул турпатыўардан
ажырабагыла. Адам баласындагы
адеп-ахлак, салт-санаа, нарк боюўардан окулуп тургандай болсун.
Жазуучунун жан дїйнєсї кандай
болсо, иши, сєзї, элге мамилеси,
тїпкїлїктїї ой-санаасы ошондой болот. Албетте, чыгармачылыгы да.
Дагы бир эў орчундуусу – сєз,
сєз байлыгы. Кыргыз эли башка улуттардан єзгєчєлєнгєн жагы – сєзї кунарлуу келип, нары
ширелїї, нары тереў ойлуу жана кыска макал-лакап, терме, санат, їлгї, уютмалуу сєздєргє єтє
бай. Ошолордун баары – акылмандык, философия десек аша
чаппайбыз. Кай бир илимпоз сєрєйлєр: “Кыргыздын философиясы жок” деп басмырлагысы келишет. Философия нагыз-накыл, санат жана макал-лакаптарда. Бата
менен алкышта! Булардын маанисин толук чечмелеп, чечкендей билгениўер – куралга, єнєргє байыганыўар. “Єнєр алды кызыл – тил” дегендин єзї чечендик эмеспи. Дагы бир макал бар:
“Кїїлєнїп жоого кирдим, кїпїлдєп топко кирдим”. Бул єтє байыркы сєз. Ар качан єзї-єзїн ар
тараптан таптап, камдуу, шайдоот
жїрїшкєн. Демек, сєздї кєкїрєккє кєктєн алыштын дурус жолу
– сєздїк, ар бириўдин сєздїгїў
болсун. Аны улам-улам окуп, кайталап турган оў.
Эми сєз кайдан агылат? Кеп –
быякта. Сєз жїрєктєн чыгат. Оттуу жїрєктєн – бышкан сєз, отсуз жїрєктєн быкшыган сєз, ардуу жїрєктєн – асыл сєз; арсыз
жїрєктєн быкшыган сєз, ириген
ооздон, чириген кеп деп айтылып
калган – илгертен берки кеп.
Демек, жїрєктї кир чалдырбай,
кєєдєндї дат алдырбай, намысарды алдырбай, абийириўерди
туу туткула.
Элдик чыгармаларды кєп окугула, кєзї єткєн жазуучулардын
чыгармаларын калтырбай окугула. Мындан сєз байлыгыўар, ойчабытыўар – єркїндєйт.
Бир барак аўгеме жазсаў да бир
сєз бир нече жолу кайталанса,
мааниси тємєндєйт. Сєздї этият
урунгула.
Мына ушундай акыл-насаат
угуп, жай-жайыбызга кеттик. Бирок, мен Тїкємдєн кол їзбєй, кепкеўешин угууга куштармын. Кїндєрдїн бир кїнїндє жазуучулар
союзунда адабияттын вазийпасы
жєнїндє кеп козголду. Ошондо
Тїкєм жазуучулук кєз жєнїндє
кеп урду: – Асман алкагын изилдеген телескопто канча линзалар
болсо, жазуучунун жан дїйнєсїндє илим-билимдин казынасы,

айрыкча ата-баба мурасы, педагогика, тарых, философия, эстетика, этика, медицина ж.б. илимдерди жондотуп болсо да билип
алган абзел. Булар жазуучунун
кєзї делинет, – деген.
Ошол жыйында бир орундукка
кєчїк бастым. Тїкєм мени жылмая карап алып:
– Байыркы єткєн акылмандардын мурастарын окуп, єзїўдїн акыл-оюўду байытып турбасаў, єсїш болбойт. Байыркы Кытай, Индия, Рим, Тїрк акылмандары єздєрїнїн ой-санаасын, тапкан табылгасын кагаз бетине калтырышкан. Бул улуу мурастарды
бизден мурун єткєндєр да урунуп, ой алкагын кеўейткен. Мына
бїгїн, биз да окуп, андан азыктанып жатабыз. Бизден кийинкилер да кабылдап, жашоосуна
от тамызгы табышат. Бул улуу
мурас. Бийик ой болмоюн, улуу
максаттар жаралбайт. Жазганыбызды окуган адамга таасир этээр татыктуу ой болгону
абзел. Ал эми бизде дагы улуу
ойчулдар болгон, бирок кагаз
бетинде калбай, ооздон-оозго
оошуп олтурган. Жанагы терме
сєздєр, насаат, їлгї, санат сєздєр ата-бабабыздын ыйык мурастары. Биз обол мурда элибиздин каада-салтын, оозеки
акыл-ой мурастарын каныбызга сиўиришибиз єтє кажет. Кагазга катталбаган сєз; табышмактуу сєз, кыйла чечмелеген
соў жандырмагы жанат, ошондо барып, улуу ой сезимге тамат. Ал сєздєр акылмандыктын уюлу, даанышмандыктын
уюгу болгон. Эми ушул эки сєз,
уюл менен уюкту жайынча жаратылыштын кєрїнїштєрїнє салып, баамдап, чечмелеп кєрсє,
ар бири єзїнчє томдук. Мисалы
карагайдын уюлу болот, бир аз
єсє келип чор боло, томолоктошо уюлгуп єскєн. Ага балта єтпєйт. Ал карагайды кыйышпайт.
Андай кєрїнїш бадал арасындагы тал-теректерден чанда-чанда
кездеше калат. Ал эми аары бал
жасаш їчїн, карагайдын кєўдєйїнє уюктайт. Демек, акылман
сєздєрдї уюл сымал урунушкан.
Ал эми даанышмандыкты уюкка тїнєтїшкєн. Єтє кыска, карагаттын ширесиндей сыгып алма сєздєр. Ошол сєздєр кыргыз
элинин – философиялык ойлору. Балким сен дїйнє элдеринин
философиясы менен таанышып
калсаў, биздин макал-лакаптар
менен салыштырып кєрєрсїў, –
деди да сєзїн бїтїрдї.
(Уландысы бар)
Калканбай АШЫМБАЕВ,
Кыргыз Республикасынын
эл жазуучусу
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КЫЗДАРЫ КЫЙЫН КЫРГЫЗДЫН

“ЭЖЕ-СИЎДИ – БЕШ КЄКЇЛ”
Жакында Улуттук тарых музейинде
этно-дизайнер Асел Калканова жана
журналист Жазгїл Жамангулованын
“Эже-сиўди” долбоорунун алкагында
«Эже-сиўди – Беш кєкїл” аттуу
єспїрїм кыздардын этнокийимдеринин жаўы топтомунун
бет ачары болду. Ага єлкєбїздїн
маданият, маалымат, спорт жана
жаштар саясаты министри Азамат
Жаманкулов баштаган кеўири
коомчулук, кол єнєрчїлєр катышты.

КЫРГЫЗБАЕВ
Рустамбек Тавакалович,
«Эркин-Тоо» мамлекеттик расмий
гезитинин “Эгемендїїлїктїн
каарманы” тєш белгиси менен Бишкек
шаарындагы №4 стоматологиялык
поликлиникасынын стоматологтерепевт дарыгери 26 жылдык їзїрлїї
эмгеги їчїн сыйланды.

Иш-чараны ачып, алгач сєз сїйлєгєн
министр улуттун урпагын улап, улутту
уютуп кармап турган даанышман энелердин ыйык жолу эже-сиўдиден башталаарын баса белгилеп, кыргыз кызынын наркына, каада-салтына токтолду:
“Кыз тапкан їй – кєрктїї їй. Ыўаалап кыз бала бул дїйнєгє келген кїндєн баштап ата-эне анын башкага бїлє болоруна арнап тапкан-ташыганын
жыйып, оокатын камдашчу. Мончок
бастырылган їкї топу кыз тєрєлгєндє эле энеси тарабынан камдалып, кийимдерине кїмїш топчу, кєз мончок,
суу мончоктор кадалган. Жакшынакай шєкєттїї баш кийимдер кийгизилип, чачы єрїлгєндєн кийин атайын
зер буюмдардан чач учтуктар тагылган. Кыз бала улам чоўойгон сайын
“беш кєкїл”, “топучан кыз”, “секелек”,

“селки” деп аталып, эрезеге жеткенде энелердин ыйык жолуна аттанган.
Этно-дизайнер Асел Калканова менен Жазгїл Жамангулованын кыргыз кызынын баалуулугун жайылтууну максат кылган бул керемет долбоордун ачылышы жакшы жєрєлгє”.
Сєзїнїн жыйынтыгында ал єлкєбїздїн нарк-насилин, їрп-адатын, салтсанаасын жайылтууда єз салымдарын
кошуп, єркїндєй беришине тилектеш
экендигин билдирди. Чынында эле

АЛМАТЫДАН АЛТЫН МЕДАЛЬ
МЕНЕН КАЙТКАН АЗАМАТТАР
Казакстандын Алматы
шаарында єткєн кїрєш боюнча
эл аралык рейтингдик турнирде
кыргызстандык балбандар 10
медаль менен кайтып келишти.

кєргєзмєдєн нукура кыргыздын кызы
кандай эле деген суроого жооп алууга болот. Буга чейин Асель Калканова этно-дизайнер катары таанылып,
кєп убакыттан бери кол єнєрчїлїк
менен алектенип, кыргыздын оюуларына жан киргизип, бабалар мурасын
аздектєє менен аны муундан-муунга
даўазалап жеткирїїдє эбегейсиз чоў
иштерди аткарып келет.
Разия ЖООШБАЕВА

ТРАНСПОРТ КАРАЖАТТАРЫНЫН АЛДЫЎКЫ
ЭШИКТЕРИНИН КАПТАЛ АЙНЕКТЕРИН КЇЎЇРТТЄЄГЄ
ЖЫЙЫМДАРДЫ ТЄЛЄЄНЇН ЖАНА УРУКСАТТЫ
КАТТООНУН ТАРТИБИН БЕКИТЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТОКТОМУ
«Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí àéðûì ìûéçàì àêòûëàðûíà («Êûðãûç
Ðåñïóáëèêàñûíäàãû æîë êûéìûëû æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
Ìûéçàìûíà, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Óêóê áóçóóëàð æºí¿íäº êîäåêñèíå, Ñàëûêòûê ýìåñ êèðåøåëåð æºí¿íäº Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
êîäåêñèíå) ºçãºðò¿¿ëºðä¿ êèðãèç¿¿ òóóðàëóó» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûí èøêå àøûðóó ìàêñàòûíäà, «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13, 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:
1. Òðàíñïîðò êàðàæàòòàðûíûí àëäû¢êû ýøèêòåðèíèí êàïòàë àéíåêòåðèí ê¿¢¿ðòòººãº æûéûìäàðäû òºëººí¿í æàíà óðóêñàòòû êàòòîîíóí
òàðòèáè òèðêåìåãå ûëàéûê áåêèòèëñèí.
2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí È÷êè èøòåð ìèíèñòðëèãèíèí «Óíàà»
ìàìëåêåòòèê ìåêåìåñè òðàíñïîðò êàðàæàòûíûí àëäû¢êû ýøèêòåðèíèí êàïòàë àéíåêòåðèí ê¿¢¿ðòòººãº óðóêñàòòû êàòòîî áîþí÷à ûéãàðûì óêóêòóó îðãàí áîëóï àíûêòàëñûí.
3. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí È÷êè èøòåð ìèíèñòðëèãè óøóë òîêòîìäîí êåëèï ÷ûãóó÷ó çàðûë áîëãîí ÷àðàëàðäû êºðñ¿í.
4. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí Ïðåçèäåíòòèí æàíà Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí ÷å÷èìäåðèí äàÿðäîî áîþí÷à áàøêàðìàëûãûíà æ¿êòºëñ¿í.
5. Áóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíóóãà òèéèø æàíà 2022-æûëäûí 1-èþíóíàí òàðòûï ê¿÷¿íº êèðåò.

Турнирге грек-рим кїрєшїнєн 11,
кыз-келиндер кїрєшїнєн 1, эркин
кїрєштєн 7 (жалпы 19) балбан катышкан. Алар Кыргызстандын байге
куржунуна тєрт алтын, бир кїмїш,
беш коло медаль салышты. Грекрим кїрєшїнєн Акжол Махмудов,
кыз-келиндер кїрєшї боюнча Айпери Медет кызы, эркин кїрєштєн
Бекболот Мырзаназар уулу, Эрназар
Акматалиевдер алтын медаль тагынышса, эркин кїрєш боюнча Саякбай
Усупов кїмїш, ал эми грек-рим кїрєшїнєн Жоламан Шаршенбеков, Ренат
Ильяз уулу, Калидин Асыкеев, Атабек
Азисбеков жана эркин кїрєш боюнча
Алибек Осмоновдор коло медалга ээ
болушту. Жалпысынан 25 єлкєнїн
балбандары катышкан бул турнирде Кыргызстан жалпы командалык
эсепте бешинчи орунду ээледи.

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð
Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû
Áèøêåê øààðû, 2022-æûëäûí 20-ìàéû, ¹281

À.ÆÀÏÀÐÎÂ

Разия ЖООШБАЕВА

КАЙРАДАН ЖОЛГО ЧЫКТЫ
Кыргызстандын эл аралык темир жол каттамы 2020-жылы коронавирус пандемиясына
байланыштуу токтогон эле. Кечээ Кыргызстан
– Россия каттамы кайрадан ачылды. Биринчи
каттам Казан шаарына жєнєп кетти. Ал эми
8-июнда Самара, 9-июнда Новосибирск шаарларына каттамдар башталат.

"МАНАС АЙЫЛЫ"
РЕКОНСТРУКЦИЯЛАНАТ
Бишкектеги "Манас айылы" маданийэтнографиялык комплексин реконструкциялоонун долбооруна ачык сынак жарыяланды. Сынактын жеўїїчїсї аныкталары менен
ушул жылдын июль айынын ортосунан курулуш иштери башталат. Маалым болгондой,

долбоордо “Манас айылы” комплексин реконструкциялоо анын аймагын їч гектардан
сегиз гектарга чейин кеўейтїїнї карайт. Ар
кандай жыйындарды, курултайларды жана
башка иш-чараларды єткєрїї їчїн залдарды камтыган їч кабаттуу боз їй куруу пландалган. Ошондой эле комплекстин аймагына “Манас” театры менен Манас музейи жайгаштырылат.

СУУНУН КЄЛЄМЇ
Кечээ Токтогул суу сактагычындагы суунун
кєлємї 10 млрд 815 млн куб метрди тїздї. Суу
сактагычтын максималдуу чеги 19,5 млрд куб
метр. Учурда суу сактагычка суунун агып келиши секундасына 661 куб метрди тїзсє, агып
чыккан суунун кєлємї 386 куб метрге жетїїдє.
Жазгїл КЕНЖЕТАЕВА

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЇРЄНЧЇЛЇК ЧАРБАЛАРЫ
ЖЄНЇНДЄ ЖОБОНУ БЕКИТЇЇ ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТОКТОМУ
¯ðºí÷¿ë¿ê ñåêòîðóí òóðóêòóó ºí¿êò¿ð¿¿ ¿÷¿í ûëàéûêòóó øàðòòàðäû
ò¿ç¿¿ æàíà ðåñïóáëèêàíûí àéûë ÷àðáà òîâàðëàðûí ºíä¿ð¿¿÷¿ëºð¿í
«àéûë ÷àðáà ºñ¿ìä¿êòºð¿í¿í ò¿ø¿ìä¿¿ë¿ã¿ æîãîðó ñîðòòîðóíóí æàíà
ãèáðèääåðèíèí ñåðòèôèêàòòàëãàí ¿ðºíäºð¿ ìåíåí êàìñûçäîî ìàêñàòûíäà, «¯ðºí æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíà, «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13, 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:
1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ¿ðºí÷¿ë¿ê ÷àðáàëàðû æºí¿íäº æîáî
òèðêåìåãå ûëàéûê áåêèòèëñèí.
2. Áóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï îí áåø ê¿í ºòêºíäºí êèéèí ê¿÷¿íº êèðåò.
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð
Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû
Áèøêåê øààðû, 2022-æûëäûí 31-ìàéû, ¹288

À.ÆÀÏÀÐÎÂ
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КУТ ДААРЫГАН САРЫ-ЄЗЄН!
Жайыл райондук суу чарба башкармалыгынын
башчысы Мелис РАЙЫМКУЛОВ:

"ЖЕРГЕ СУУ КАНДАЙ КЕРЕК
БОЛСО, БАЛДАРГА ДА
СЇЙЇЇ ОШОНДОЙ КЕРЕК"

- Мелис Оморкулович, мекемеўиздин айланасы майрамдык шаўга бєлєнїп, жагымдуу маанай. Иштеген
кызматчы-жумушчуларыўыз
да кубанычка баткандай. Сыйга татыктуу меймандарды кїтїп жатышкандай. Жаўылбасам жакшылыктарыўыздын
їстїнєн чыктым окшойт.
- Айтканыўызда калет жок. Бїгїн 1-июнь Балдардын эл аралык
майрамы эмеспи. Сиз да жакшы
билесиз. Бизде иштеген кесиптештеримдин балдарын чакырып,
балмуздак жана белектерин, таттууларын тартуулап, ата-энелери
менен биргеликте балдарга болгон сїйїїбїздї даўазалап коюуну туура таптык. Балдардан єткєн
сый меймандардын болушу мїмкїн эмес. Жакшы тилектерибизди
айтып, ак баталарыбызды бермекчибиз. Пейилиўиз тїз экен. Мына
эми сиз да кїбє болосуз.
- Айткандай эле балдардын
бал кїлкїсї жаўыра берди.
Албетте, мында турган улуу
муундардын, ошондой эле
жаштардын эсине балалык
кездери элестеди. Мындай традициянын ар бир мекемелерде
болушун каалап жаттым. Сугат
суу жерге кандай зарыл болсо,
балдарга болгон сїйїї ошондой керек экенин сездим.
Аталган мекемеге жетекчилер
кєп турбай, шапкедей алмашып
майнап чыкпады. Суунун тартыштыгы, аба-ырайынын ыўгайсыздыгы эл менен болгон нааразылыкты тутантуучу. Жайыл району Панфилов районуна караганда чоў район, ошондуктан кєйгєй
болорун, иштин кєзїн табуу татаалдыгы барына кайыл болуп,
жооптуу жетекчиликке макулдугун берген. Кышында кар да жыргатып жааган жок, жаз да кургакчыл болсо кыйынчылык кырданат. Андан чыгуу оор жоопкерчилик деп санаасы санга бєлїнгєн

Райымкулов Мелис Оморкулович
Панфилов районунда айыл
єкмєт башчылыгынан баштап
баар тапкан. Айыл эл-жеринин
ысыгы менен суугуна чыдап,
жасаган жагымдуу иштери
менен оозго алынган. Такшалды,
тажрыйба топтоду. Ток этери
бир айыл аймактын эле эмес,
жалпы райондун керегине жарай
турган да учур келди. Райондук
агрардык башкармалыкка жетекчиликке бекиди. Эми ал кезде
бїгїнкїдєй мамлекеттик камкордук кайда? Айыл чарбасына
болгон єгєй мамиле жїрєктї єйкєп турар эле.
Тун кесиби агроном болгондуктан мол тїшїм кандай эмгек,
мээнеттер менен келерин жакшы билчї. «Бєдєнєнї сойсо
да касапчы сойсун» деген. Райондук агрардык єнїктїрїї
башкармалыгын башкарып, жер иштетип, мал баккан баба
дыйкандардын, фермерлердин ишин илгерилетїї їчїн каруун
казык кылды. Башкармалыктын деми, колдоолору текке кеткен
жок. Жемишин берди.
Андан соў оўдоого оор суу чарба башкармалыгынын эки тизгинбир чыбырын колго алды. Акылга бай кыргыз ата-бабаларыбыз:
«Айыл башы болгончо, суу башы бол» деп бекеринен айтпаган
экен. Сугат суу маселесинин кєйгєйлєрїн чечїї жеўилге
турбады. Кыйынчылыктарды жеўїї мїмкїнчїлїгїн табууга
бардык аракетин жумшап, мол тїшїм алуунун артыкчылыктарын
иш жїзїндє кєрсєттї. Жооптуу мамлекеттик кызматтардын
казанында кайноо, кадыр-баркын бекемдеди. Панфилов
райондук мамлекеттик администрациясынын башчылыгына –
акимдигине кєтєрїлдї.
Учурда Жайыл райондук суу чарба башкармалыгын жетектеп
жатат. Айыл єкмєттї башкарган кїндєн ушул кїнгє чейинки
жетекчилик кызмат жолуна кыскача токтолгон себебим, мурда
жарыяланып кеткен бардык маектерибизди толук кайрадан
чагылдыруунун кажети жок. Жакындан жакшы билерим айдан
ачык.

эле. Иш жїзїндє табият ырайымын жаан аркылуу тєктї. «Баарын коюп Манасты айт» демекчи
мамлекеттик деўгээлде каржалган
сугат жана ирригация тармагына
каржы мол бєлїндї. Кечээгидей
кемчиликтер сезилбей иш ыргагы чыўдалды.
Быйыл мамлекет тарабынан
эгерим болуп кєрбєгєндєй камкордуктар кєрїлдї. Анткени, каржы маселеси ириде чечилди. Жайыл районуна 23 милион 426 миў
сом бєлїндї. Мындан 1 миллион
800 миў сому иштетилди.
- Биз эрте жазда ишти илгерилетїїгє ашыктык. Анткени
акимибиз Тєрєгелди Каныбекович бардык айыл аймактарын кыдырып, эл менен болгон жолугушууларда сугат тармагынын маанисине кеў кесири токтолуп, талапты катуу

койду. Ички арыктарды тазалоо жанданды. Эл бул ишке тегиз тартылып, колдорунун келишинче жардамдарын аяшпады. Акимибиз єзї баш болуп колдоосун кєрсєтїп жатса,
башкалар карап турмакпы. Эл
да эл башчыларга карап тїздєнєрїн иш жїзїндє кєрдїк.
Кєп тїкїрсє кєл болору ырас
турбайбы.
Жалпы сугат жерибиз 42,5 миў
га, анын ичинен мамлекеттик системалар 30,8 миў га, ички чарба
системалары 11,7 миў га. Сугат
суу менен айдоо жерлерди сугаруу їчїн район боюнча 14 булагыбыз бар. 8и мамлекеттик, ал эми
6су ички чарбалык булактар. Чарбалар аралык сугат тармагы 127,4
чакырым. 137 даана гидротехникалык куруулар, 91 даана гидротосмолор бар.

2022-жылга карата вегатациялык сугарууга сугат тармактарын єз убагында даярдоо, жазгы сугат иштерин сапаттуу жїргїзїї максатында тємєндєгїдєй
иш-чаралар аткарылды. Биринчи нымдуулукту сактоо боюнча сугаттын, ошону менен бирге
104,5 млн м3 сууну сарамжал пайлануунун планы тїзїлдї. Сугат
суусун туура жана аяр пайдалануу боюнча бардык айыл аймактарда СПАлар менен биргеликте
тїшїндїрїї иштери жїргїзїлдї.
100 пайыз суу пайдалануучулар
менен келишимдер тїзїлдї.
Бизге тиешелїї 22 суу сактагычыбыз бар. Учурда суу сактагычтарыбызда суунун кєлємї 20,5
млн м 3. Жазыбыздын жаанчыл
болушу оў таасирин тийгизїїдє.
Негизинен Кара-Балта дарыясы
менен ЧЧК системасынан толтурулат. Суу мол. Азыркы учурда
сугаруу иштери тоо булактары,
ошондой эле суу сактагычтар аркылуу берилїїдє. Жалпы сугаруу
иштери ашыгы менен ушул убакта
126 пайызга аткарылды. Жылдагыдай «Суу жетпей жатат» деген
нааразычылыктар жок.
- Каржынын жетишерлик деўгээлде каралышы айрыкча оўдоо, тїзєє иштерин чыўдады.
Ушул багытта сєздї уласак...
- Чындыкты айтсак арыкканалдарды жана ошондой эле суу
сактагычтарды жана башка зарыл
болгон жабдууларды сактоо, нечен жыл мурда курулган суу курулуштарынын абалын оўдоо биринчи кезекте чоў каржыны талап кылат. Буга чейин мамлекеттик деўгээлде камкордук кєрїї

унутта калгандыктан оўдоо, жаўысын куруу иштери солгундап
келген. Быйыл бардык облустарда
ирригациялык тармактардын багы ачылууда. Мисалы, биз быйыл
Кайырма каналынын 700 метрин
бетондоого кириштик. Мындан
320 метри бїттї. Сугат иштеринин башталганына байланыштуу
убактылуу токтоп турат, 3-кварталда аягына чыгат. Мурдагыдай
акча жетишпей калды деген убайым мындан ары болбойт. Ошондой эле Петро-Павловский каналынын 3 чакырымы да оўдолот.
500 лоток коюлат. 16,6 млн сом
куруу иштерине жумшалат.
- Сугат иштеринин ырааттуу
жїрїшї мол тїшїмдїн ачык
кїбєсї десек жарашат. Жазгы
талаачылык иштеринен да кабар берип кетсеўиз?
- Быйыл мол тїшїмдїн жылы
болот. Ташка чейин чєп чыгып,
тоют мол камдалууда. Чєп чабык
башталды. Баба-дыйкандардын
мээнеттери акталууда. 1405 гектарга кант кызылчасы айдалган.
Кєрїп кєєнїў сїйїнєт. Суунун
жетиштїї берилиши талаачылык
иштердин таалайын ачты. 2050
гектарга жїгєрї айдалган. 1515
гектары жашылча-жемиштер,
кыскасы ыргалган эгин талааларын карап, кырман ыры эске тїшєт.
- Жазгы сугат иштери айтарлык кєйгєйлєрдї жаратпады.
Жай айы кандай болор экен?
- Эч кам санабайлык. Суу тартыштыгы болбойт. Анткени, даярдыктарыбыз жакшы.
Айчїрєк МАКЕШОВА

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити
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АСЫЛЗАТ
“Жуурулушса талант менен сулуулук,
Сезимдерге уялады жылуулук.
Дал ошондон гїлїн ачып тазалык,
Байкалбастан бїрїн ачты улуулук”,деп учурунда Жолон Мамытов сулуулуктун бїтїндєй бир
дїйнєсїн тєрт сапка батырып, таланты менен ширелишкен
сулуулуктун адам баласынын жїрєгїндє тїбєлїк жашап
калаарын даўазалаган экен. Жаратылышка жарашкан
сулуулукту толуктап турчу асылзаада айымдар жєнїндє
кимдер айтып, кимдер жазбаган. Дагы айтылат, дагы
жазылат. Анткени, тїбєлїктїї тема. Турмуштун тїйшїгїн
жонуна кєтєрїп, бала тарбиялап, ошону менен катар
сулуулугуна тєп келген талантынын аркасында
ийгиликтерди багындырып келген айымдар єзгєчє сїйїїгє,
єзгєчє мактоого татыктуу. Бїгїн мен алардын алдыўкы
катарын толуктап турган айымдардын бири, єлкєбїздїн
Кєркєм гимнастика федерациясынын президенти, татыктуу
жар, алты баланын сїйїктїї апасы Назира Айдарованын жан
дїйнєсїн азыраак ачкым келди.

Кыргыз Республикасынын Кєркєм
гимнастика боюнча федерациясынын
президенти Назира АЙДАРОВА:

“АЗИЯ ЧЕМПИОНДУГУ
АЛЫС ЭМЕС”
“ЖЇРЄКТЇ
СЇЙЇЇГЄ ТОЛТУРУП
ЖАШОО КЕРЕК”
Жакшы адам бардыгын жакшы
кєргїсї келет. Жакшынын максаты – башкага жакшылык каалоо менен андагы артыкчылыкты издейт. Жан дїйнємє азык
алып, жакшы жакка їндєгїм келет. Жакшы адамдардын бар экендигине ишенїї менен эч кимден эч
нерсе кїтпєй жашоого їйрєнїїгє
мезгил жеткенин билсек да билмексенге салган учурлардын кєптїгї кыжаалат кылат. Ар дайым
жїрєгїмдї сїйїїгє толтуруп турган жакшыларым кєп. Алар – жаратылышка, жашоого жана єзїнє суктанып жашагандар. Таарынычты жїрєктїн тереўине киргизип, тамырлатып алгандан коркушат. Туура. Сезим – темир эмес,
єз ишин уланта берет. Таарынат,
жек кєрєт. Ємїр єткїчє бизди
таарынткысы келген адамдар менен жолуга беребиз. Алардан кыя
єтїп кетїї - бул бакыт. Анткени,
таарыныч-биздин чечимдерден
кєз каранды. Бир да жїрєктїн таарыныч менен кыйналышын каалабайм. Оорлоштуруп алган єзїбїз. Тынымсыз сын айтуу менен
жашоодогу кемчиликти єзїў чыкырып аласыў. Ал байкатпай жашооўдон гана эмес, жан дїйнєўдєн орун алат. Жамандарды тарбиялоо – биздин милдет эмес.
Турмуш єзї ар бир адам менен
кантип сїйлєшїїнї бизден жакшы
билет. Мыкты тарбиячы – бул турмуш. Мен жашоону таштан кынаптап курган чоў имараттай элестетем. Ар бир ташта биздин кайгыкапабыз, кїлкїбїз, сїйїїбїз, жеўишибиз, жоготуубуз орун алган.
Имараттын чатырын сабырдуулук
кармап тургандай. Сыноолорду сабырдуулук менен калчап, бекем
болсок. Жагымсыз ойлорго, тїйшїккє алдырбай, жок нерсеге наалыбай, барга шїгїр кылып, жашоо
кечиргенге эмне жетсин?

МЕН БИЛГЕН
СЇЙЇЇ
Жакшы сєз айткан адамдын
жїрєгї сїйїїгє толуп турат. Жан

жаздын бїчїр ачышы, жайдын аптабы, кїздїн берекеси сыўары эле
ар бир курактын єзїнїн єзгєчєлїктєрї бар. Аларды баалай билели. Кайнене-келин маселесин
жєнєкєйлєштїрїп, бир убактагы
келин кайнене болоорун, ал эми
кайнене да учурунда келиндик
доор сїргєнїн унуттурбаган табият мыйзамы болсо. Утурумдук
таарыныч, кєўїл калууларга алдырбай, кеч болгондо тїшїнбєй
ошол учурду жакшы кєз ирмемде
єткєрїїгє неге болбосун?

КЄРЇНГЄН ТООНУН
ЫРААГЫ ЖОК

Айша Изабекова
дїйнєў тынч, ой жїгїртїїў туура, ниетиў тїз, сїйїїў чын болсо анда жакшы сєз айтуу кыйынга турбайт. Сїйїї жок адам жакшы сєз айта албайт. Сїйїїнїн сїйїї экендиги чыныгы сый-урмат
аркылуу сезилет. Сїйїп жана сїйїлїп жашоо керемет экендигин жар салгым келет. Жїрєктєгї боштукка жол бербей, сезимдерди аярлаганга їйрєнсєк деген эле тилек. Їй-бїлєдєгї сыйурмат “биз” деген ураандын алдында єнїгїп-єсєєрї айныксыз
чындык экендигин жаш жубайларга далилдешибиз керек. Сыйурмат алсыраганда сїйїї жоголуп кетерин акыл-эс менен туюп,
коркуулары керек. Башка бир дагы сезим сїйїїдєн ашып тїшпєйт.
Бардык жакшы нерселердин башаты – сїйїї. Ємїр кемесинде бїгїн
убакыт, эртеў кеч, бїрсїгїнї єзїў
жок болооруўду эскерткен жакшы
кеп бар эмеспи. Анын сыўарындай эч нерсени анан, эртеў дебегенге їйрєнгєн муун келсе дейм.
Бїгїндї баалап, мекенди, кесипти, жаратылышты, жашоону єзїндєй, їй-бїлєсїндєй сїйгєн тарбиялуу коомдун калыптанышына кємєктєшкїм келет. Мен билген сїйїїнї кор кылып, баалуулугун жоготуп албайлы деп тынчым
кетет. Байкап кєрїп, жїрєктї кыйнаган эмес, кубандырган сїйїїнї
тандап алышса деп ойлоном. Жогоруда айткандай мыкты тарбиячы бул - турмуш. Гармонияда
жашоо – бул бакыттын бакыты.

Адамдардын єзїнє болгон баа берїїсї жана ой-жїгїртїїсї єзгєрбєсє гармонияда жашоону да їйрєнє албайт. Гармонияны акыл-эс
аркылуу тїшїнгєнїбїз аздык кылат. Анын мааниси керемет, жїрєк менен туюп жашоого їндєйт.

КАРЫЛЫК ЖАНА
КАЙРЫМДУУЛУК
Кайрымдуулук мен їчїн - Кудай алдында сооп ала турган нерсе. Ал муктаж болгон адам їчїн
эмес, жардам берип жаткандар
їчїн зарыл. Кайрымдуулук болбосо жїрєктїн жумшактыгы жоголуп, ордун текеберчилик ээлейт.
Таза ниет менен жасаган кайрымдуулукка он эселеп ырыскы кайтарылат. Кїндє эртеў менен турганда, жаздык жазданып жатаарда да
Жаратканга рахмат айтып, жїрєктєргє ыйман тилейм. Ар бир кїндї
текке кетирбеш їчїн кадамдарымды да ойлонуп таштоого аракет
кылам. Жаш бойдон калайын деп
жан їрєбєй, табияттын мыйзамдары менен эсептешип кєнїп калгам.
Картаюудан коркпойм. Кээ бирєєлєр кеч тєрєп, ємїрїм єттї дебей,
кеч болсо да бала жытын жыттаган кїн насип эткенге ыраазы болуш керек. Балалуу болуп, окутупчокутуп, тарбиялап, небере жетелеген учур кандай бакыт. Карылыктын да єзїнчє ырахатын сезе билели. Кыштын ызгаар суугу,

Єлкєбїздїн Кєркєм гимнастика федерациясында иштегениме 10 жыл болду. Республикада 1993-жылы негизделип, ишин
баштаган федерацияда адеп 300
кыз катышса, азыр 3000 тарбиялануучубуз бар. Таланттуу, иш
билги машыктыруучулардан, хореографтардан турган 60 га жакын
эмгек коллективи дайыма изденїїнїн їстїндє. Кыргыз Республикасынын эмгек сиўирген машыктыруучусу, 30 жылдык эмгеги бар тажрыйбалуу Светлана
Моисеева, эмгек сиўирген хореограф Гульнар Мамыркулова єўдїї кесипкєй таланттар чарчапчаалыкпастан таалим-тарбия берип келет. Кыргызстанда кєркєм
гимнастиканы єнїктїрїї, эл аралык аренада атын чыгарып єлкєгє сыймык алып келїї максатыбыздын жыйынтыгы десем да болот. Кыска тарыхыбызда Аделина
Шаяхметова машыктырган Азия
Кубогунун коло медалынын ээси
Айша Изабекованын жетишкендиктери туурасында да баса белгилеп айтып коюшум керек. Кєрїнгєн тоонун ыраагы жок дегендей,
буюрса, Азия чемпиондугу да алыс
эмес деп ойлойм. Негизгиси, кєркєм гимнастика деген эмне, анын
пайдасы тууралуу ата-энелердин
кєўїлїн буруп, кєз карашын єзгєртїп жатканыбыз кубантат.
Кєркєм гимнастиканын дене
чыўдоо менен катар эстетикалык
тарбия берїїдє да мааниси чоў.
Гимнастика менен їзгїлтїксїз
машыгуу жїрєк-кан тамыр жана
дем алуу системаларынын ишин
жакшыртат. Таяныч-кыймыл аппаратын бекемдеп, организмдеги
зат алмашуу процессин ылдамдатат. Адамдын денесинин гармониялык єсїшїн камсыз кылып,
келбетти, булчуў системасын бекемдеп, муун-кыймыл координациясын жакшыртат. Гимнастика

менен ар кандай куракта жана ден
соолугунун абалы ар кандай адамдар машыгууга болот. Ааламдын,
замандын єзгєрїшї менен адамдардын жашоого болгон кєз карашы да єзгєрїп жаткандыгы кубандырат. Гимнастика айрыкча жаш балдарды туура тарбиялоонун эў маанилїї факторлору
экенин тїшїнгєн ата-энелердин
кєбєйгєнїнє ыраазы болом. Ал
чындыгында эле баланын денетїзїлїшїн, кулк-мїнєзїн туура
калыптануусуна чоў жардам берет. Мен колдонгон тарбиянын
бир тїрї десем да болот. Ал эми
бїгїнкї кїндє федерациянын аймактык єнїгїїсїнїн їстїндє да
бир топ иш-аракеттер аткарылып
жатат. Учурда Ош, Ала-Бука, Талас, Чолпон-Ата аймактарында
филиал ачуунун їстїндє иштеп
жатабыз. Буюрса, келечекте борбордон эле эмес, єлкєбїздїн ар тарабынан суурулуп чыккан Дїйнє
чемпиондору менен сыймыктанчу кїндєр да келет. Жакшы тилекжарым ырыс. Биздин тарбиялануучу- гимнасткаларга мастеркласс кєрсєтїп, шыктандыруу
иретинде жыл сайын олимпиада,
дїйнє чемпиондорун єлкєгє конокко чакырып турабыз. Єткєн
жылдын декабрь айында 200дєй
жаш таланттардын катышуусунда
филармонияда “Мурас” деп аталган чоў фестиваль єткєрдїк. Ага
Мээрим Жуманазарова да катышкан эле. Жаштар арасында спортко болгон кєз караш єзгєрїп, келечекке кадам таштоого жакшы
кєпїрє болушубуз керек. Кызыгуу
демекчи, таланттуу кыздарыбыздын жылына 4-5 жолу эл аралык
турнирлерге катышып туруусуна
шарт тїзїп беребиз. Бардык башталыштарда жеўиш эмес, катышуу
да маанилїї экендигин эстен чыгарбашыбыз керек. Бїгїнкї кїндє биздин тарыхыбызда биринчи
жолу топ менен кєркєм гимнастика(групповая худ.гимнастика)
уюштуруп жатабыз. Жыйынтыгы жаман болбойт деп ишенем.
Ал эми ушул айда биздин кыздар
Азия чемпионаттыгына катышуу
їчїн Тайландга жєнєп кетишет.

ЖООЛУК.
ИНСТАГРАММ
ЖАНА “КУРБУМ”
Заманыў бєрї болсо, бєрї бол
дегендей бир нече жыл мурун
балдарымдан кєрїп єзїмдїн жеке инстаграмм баракчамды ачкам. Ага чейин анын пайда, зыянын иликтемиш болуп кєрдїм.
Эки жылдай эч кандай маалымат
чыгарган жокмун. Анан, акырындан кєркєм гимнастика, кїрєш
тууралуу маалыматтарды чыгарсам, абдан кєп суроолор, каалоотилектер, билдирїїлєр келе баштады. Кєрсє, кєпчїлїк жаш энелерге балдарды тарбиялоодогу спорттун мааниси, секциялар жєнїндє маалымат жетпейт
экен. Бїгїнкї гимнастика, кїрєш
боюнча машыгуучуларыбыздын
дээрлик кєпчїлїгї менин инстаграмм баракчам аркылуу келишкендер. Негизи, социалдык
тармакты туура пайдаланса андан кєп маалымат алса болот.
Хейтерлердин ашыкча суроосопкуттарынан башка зыянын
деле кєргєн жокмун. Мен дайыма
жоолук салынып жїрєм. Жоолук
- мени коргойт. Аны салын же салынба деп эч кимди сындабайм.
Ал ар кимдин єзїнїн чечими. Курбум экєєбїз “Курбум” деген бренд
ачып, керемет тюрбан, жоолуктарды, аларга шайкештирип кийимдерди тиктирип, айымдарга
тартуулап келебиз.
Разия ЖООШБАЕВА

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити

10

2022-жылдын 7-июну

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖАЛАЛ-АБАД
ОБЛУСУНУН СУЗАК РАЙОНУНУН СУЗАК АЙЫЛ
АЙМАГЫНДА ЖАЙГАШКАН ЖЕРЛЕРДИ «АЙЫЛ ЧАРБА
БАГЫТЫНДАГЫ ЖЕРЛЕР» КАТЕГОРИЯСЫНАН «ЄНЄР
ЖАЙЫНЫН, ТРАНСПОРТТУН, БАЙЛАНЫШТЫН,
ЭНЕРГЕТИКАНЫН, КОРГОНУУНУН ЖЕРЛЕРИ ЖАНА
БАШКА БАГЫТТАГЫ ЖЕРЛЕР» КАТЕГОРИЯСЫНА
КОТОРУУ (ТРАНСФОРМАЦИЯЛОО) ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТОКТОМУ
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æàëàë-Àáàä îáëóñóíóí Ñóçàê ðàéîíóíóí Ñóçàê àéûë àéìàãûíäà æàéãàøêàí «Òàø-Àêóð» ó÷àñòîãóíäà ¿ë¿ë òåêò¿¿ äîëîìèò òàøûí êàçûï àëóó ìàêñàòûíäà, «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð
Êàáèíåòè æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí
13, 17-áåðåíåëåðèíå, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æåð êîäåêñèíèí 20-ñòàòüÿñûíà, «Æåð ó÷àñòîêòîðóí êîòîðóó (òðàíñôîðìàöèÿëîî) æºí¿íäº» Êûðãûç
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 6-áåðåíåñèíå ûëàéûê, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æàëàë-Àáàä îáëóñóíäàãû
ûéãàðûì óêóêòóó ºê¿ë¿í¿í 2020-æûëäûí 7-àâãóñòóíäàãû ¹02/1-04/2183
êîðóòóíäóñóí æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æàëàë-Àáàä îáëóñóíóí Ñóçàê ðàéîíäóê ìàìëåêåòòèê àäìèíèñòðàöèÿñûíûí 2020-æûëäûí 29-èþëóíäàãû ¹29-ò òîêòîìóí êº¢¿ëãº àëûï, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:
1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æàëàë-Àáàä îáëóñóíóí Ñóçàê ðàéîíóíóí Ñóçàê àéûë àéìàãûíäàãû ¹308 æàíà ¹309 êîíòóðëàðûíäà æàéãàøêàí 6,56
ãà êàéðàê àéäîî æåðè ¿ë¿ë òåêò¿¿ äîëîìèò òàøûí êàçûï àëóó ¿÷¿í «Àéûë
÷àðáà áàãûòûíäàãû æåðëåð» êàòåãîðèÿñûíàí «ªíºð æàéûíûí, òðàíñïîðòòóí, áàéëàíûøòûí, ýíåðãåòèêàíûí, êîðãîíóóíóí æåðëåðè æàíà áàøêà áàãûòòàãû æåðëåð» êàòåãîðèÿñûíà êîòîðóëñóí (òðàíñôîðìàöèÿëàíñûí).
2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æàëàë-Àáàä îáëóñóíóí Ñóçàê ðàéîíäóê
ìàìëåêåòòèê àäìèíèñòðàöèÿñû òºìºíê¿ëºðä¿ êàìñûçäàñûí:
- æåðäè ýñåïêå àëóó äîêóìåíòòåðèíå òèéèøò¿¿ ºçãºðò¿¿ëºðä¿ êèðãèç¿¿í¿;
- óøóë òîêòîìäóí 1-ïóíêòóíäà êºðñºò¿ëãºí æåðëåðäè ìàêñàòòóó áàãûòû
áîþí÷à ïàéäàëàíóóíó;
- æåð êàçûíàñûí ïàéäàëàíóó÷óíóí ëèöåíçèÿñûíûí êîëäîíóó ìººíºò¿
àÿêòàãàíäàí êèéèí æåð êàçûíàñû æºí¿íäº ìûéçàìäàðãà ûëàéûê æåð ó÷àñòîãóí ðåêóëüòèâàöèÿëîîíó æ¿ðã¿ç¿¿í¿;
- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìûéçàìäàðûíà ûëàéûê àéûë ÷àðáà æàíà òîêîé ÷àðáà ºíä¿ð¿ø¿í¿í æîãîòóóëàðûíûí æàíà àëûíáàé êàëãàí ïàéäàñûíûí îðäóí òîëòóðóó íàðêûí òºëººí¿;
- óøóë òîêòîìäóí 1-ïóíêòóíäà êºðñºò¿ëãºí æåð ìàêñàòòóó áàãûòû áîþí÷à ïàéäàëàíûëáàãàí ó÷óðäà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìûéçàìäàðûíà
ûëàéûê àëûï êîþóíó.
3. Áóë òîêòîìäó èøêå àøûðóó ¿÷¿í æîîïêåð÷èëèê æàíà óøóë òîêòîìäóí
1-ïóíêòóíäà êºðñºò¿ëãºí æåðäèí ìàêñàòòóó ïàéäàëàíûëûøûí êîíòðîëäîî
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí àéûë ÷àðáà ìèíèñòðèíå æ¿êòºëñ¿í.
4. Áóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï æåòè ê¿í ºòêºíäºí
êèéèí ê¿÷¿íº êèðåò.
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð
Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû
Áèøêåê øààðû, 2022-æûëäûí 20-ìàéû, ¹272

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТОКТОМУ
«Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13, 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:
1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí 2021-æûëäûí 15-íîÿáðûíäàãû ¹264 «Êûðãûç
Ðåñïóáëèêàñûíûí àòêàðóó áèéëèãèíèí ìàìëåêåòòèê îðãàíäàðûíûí æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
áàøêà ìàìëåêåòòèê îðãàíäàðûíûí, àíûí è÷èíäå
òåõíèêàëûê æàíà òåéëºº÷¿ ïåðñîíàëûíûí øòàòòûê
ñàíûíûí ÷åãè æºí¿íäº» òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:
1) æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîìäóí 1-òèðêåìåñèíäå:
- 2-ïóíêòóíäàãû «596», «218», «331», «122» æàíà «78» äåãåí öèôðàëàð òèåøåë¿¿ ò¿ðäº «569»,
«206», «316», «118» æàíà «74» äåãåí öèôðàëàð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;
- 17-ïóíêòó ê¿÷¿í æîãîòòó äåï òààíûëñûí;
2) æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîìäóí 2-òèðêåìåñè òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû 10-ïóíêò ìåíåí òîëóêòàëñûí:
"
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТОКТОМУ
ªíºð æàé îáúåêòòåðèí - ñ¿òò¿ êàéðà èøòåò¿¿ áîþí÷à çàâîääó æàíà ëîãèñòèêàëûê áîðáîðäó æàéãàøòûðóó ìàêñàòûíäà, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
Æåð êîäåêñèíèí 20-ñòàòüÿñûíà, «Æåð ó÷àñòîêòîðóí êîòîðóó (òðàíñôîðìàöèÿëîî) æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 4, 6-áåðåíåëåðèíå, «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº» Êûðãûç
Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 10, 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê, ×¿é îáëóñóíóí Ñîêóëóê ðàéîíóíóí ìàìëåêåòòèê àäìèíèñòðàöèÿñûíûí
2020-æûëäûí 11-íîÿáðûíäàãû ¹725-ò òåñêåìåñèí êº¢¿ëãº àëûï, Êûðãûç
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:
1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ×¿é îáëóñóíóí Ñîêóëóê ðàéîíóíóí Æà¢ûÆåð àéûë àéìàãûíäàãû ¹299 êîíòóðäà æàéãàøêàí, Àéûë ÷àðáà æåðëåðèíèí ìàìëåêåòòèê ôîíäóíóí æåðëåðèíåí 16,3 ãà êàéðàê àéäîî æåð ºíºð
æàé îáúåêòòåðèí - ñ¿òò¿ êàéðà èøòåò¿¿ áîþí÷à çàâîääó æàíà ëîãèñòèêàëûê áîðáîðäó æàéãàøòûðóó ¿÷¿í «Àéûë ÷àðáà áàãûòûíäàãû æåðëåð» êàòåãîðèÿñûíàí «ªíºð æàéûíûí, òðàíñïîðòòóí, áàéëàíûøòûí, ýíåðãåòèêàíûí, êîðãîíóóíóí æåðëåðè æàíà áàøêà áàãûòòàãû æåðëåð» êàòåãîðèÿñûíà
êîòîðóëñóí (òðàíñôîðìàöèÿëàíñûí).
2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ×¿é îáëóñóíóí Ñîêóëóê ðàéîíóíóí ìàìëåêåòòèê àäìèíèñòðàöèÿñû òºìºíê¿ëºðä¿ êàìñûç êûëñûí:
- æåðäè ýñåïêå àëóó äîêóìåíòòåðèíå òèåøåë¿¿ ºçãºðò¿¿ëºðä¿ êèðãèç¿¿í¿;
- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìûéçàìäàðûíà ûëàéûê óøóë òîêòîìäóí
1-ïóíêòóíäà êºðñºò¿ëãºí æåðäèí øààð êóðóó äîêóìåíòòåðèí èøòåï ÷ûãóóíó æàíà áåêèò¿¿í¿;
- óøóë òîêòîìäóí 1-ïóíêòóíäà êºðñºò¿ëãºí æåðäè ìàêñàòòóó áàãûòû
áîþí÷à ïàéäàëàíóóíó;
- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìûéçàìäàðûíà ûëàéûê àéûë ÷àðáà æàíà òîêîé ÷àðáà ºíä¿ð¿ø¿í¿í æîãîòóóëàðûíûí æàíà àëûíáàé êàëãàí ïàéäàñûíûí îðäóí òîëòóðóó íàðêûí òºëººí¿;
- óøóë òîêòîìäóí 1-ïóíêòóíäà êºðñºò¿ëãºí æåð ìàêñàòòóó áàãûòû áîþí÷à ïàéäàëàíûëáàãàí ó÷óðäà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìûéçàìäàðûíà
ûëàéûê àëûï êîþóíó.
3. Áóë òîêòîìäó èøêå àøûðóó ¿÷¿í æîîïêåð÷èëèê æàíà óøóë òîêòîìäóí
1-ïóíêòóíäà êºðñºò¿ëãºí æåðäèí ìàêñàòòóó ïàéäàëàíûëûøûí êîíòðîëäîî
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí àéûë ÷àðáà ìèíèñòðèíå æ¿êòºëñ¿í.
4. Áóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï æåòè ê¿í ºòêºíäºí
êèéèí ê¿÷¿íº êèðåò.
À.ÆÀÏÀÐÎÂ

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåí- 57
òèíå êàðàøòóó Èíâåñòèöèÿëàð áîþí÷à óëóòòóê àãåíòòèê
àíûí è÷èíäå:
áîðáîðäóê àïïàðàòû
42
âåäîìñòâîëóê áºë¿ìäºð¿
15

14

10
4

"
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Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíå
êàðàøòóó Èíâåñòèöèÿëàð áîþí÷à óëóòòóê àãåíòòèê

2

".
2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíå êàðàøòóó Èíâåñòèöèÿëàð áîþí÷à óëóòòóê àãåíòòèê
æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýêîíîìèêà æàíà
êîììåðöèÿ ìèíèñòðëèãè óøóë òîêòîìäîí êåëèï ÷ûãóó÷ó ÷àðàëàðäû êºðñ¿í.
3. Áóë òîêòîìäó èøêå àøûðóó áåêèòèëãåí øòàòòûê
ñàíäûí æàíà ìàìëåêåòòèê îðãàíäàð ¿÷¿í ðåñïóáëèêàëûê áþäæåòòå òèåøåë¿¿ æûëãà æàíà êèéèíêè
æûëäàðãà êàðàëãàí êàðàæàòòàðäûí ÷åãèíäå æ¿çºãº àøûðûëàðû áåëãèëåíñèí.
4. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí 2021-æûëäûí 29-äåêàáðûíäàãû ¹355 «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Èíâåñòèöèÿëàð æàíà ºí¿êò¿ð¿¿ áîþí÷à àãåíòòèãè «ÊÀDI» ìàìëåêåòòèê ìåêåìåñèíèí ìàñåëåëåðè òóóðàëóó» òîêòîìó ê¿÷¿í æîãîòòó äåï òààíûëñûí.
5. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí Ïðåçèäåíòòèí æàíà Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí ÷å÷èìäåðèí àòêàðóóíó êîíòðîëäîî áàøêàðìàëûãûíà æ¿êòºëñ¿í.
6. Áóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï
æåòè ê¿í ºòêºíäºí êèéèí ê¿÷¿íº êèðåò.
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð
Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû
À.ÆÀÏÀÐÎÂ
Áèøêåê øààðû, 2022-æûëäûí 30-ìàéû, ¹282

»;
3) æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîìäóí 5-òèðêåìåñèíèí
17-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЄКМЄТЇНЇН 2012-ЖЫЛДЫН 10-ФЕВРАЛЫНДАГЫ
№85 «МАМЛЕКЕТТИК ОРГАНДАРЫ, АЛАРДЫН ТЇЗЇМДЇК БЄЛЇМЧЄЛЄРЇ
ЖАНА ВЕДОМСТВОЛУК МЕКЕМЕЛЕРИ КЄРСЄТЇЇЧЇ МАМЛЕКЕТТИК
КЫЗМАТ КЄРСЄТЇЇЛЄРДЇН БИРДИКТЇЇ РЕЕСТРИН (ТИЗМЕГИН) БЕКИТЇЇ
ЖЄНЇНДЄ» ТОКТОМУНА ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ КИРГИЗЇЇ ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

À.ÆÀÏÀÐÎÂ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЧЇЙ ОБЛУСУНУН
СОКУЛУК РАЙОНУНУН ЖАЎЫ-ЖЕР АЙЫЛ
АЙМАГЫНДА ЖАЙГАШКАН ЖЕРДИ «АЙЫЛ ЧАРБА
БАГЫТЫНДАГЫ ЖЕРЛЕР» КАТЕГОРИЯСЫНАН «ЄНЄР
ЖАЙЫНЫН, ТРАНСПОРТТУН, ЭНЕРГЕТИКАНЫН,
БАЙЛАНЫШТЫН, КОРГОНУУНУН ЖЕРЛЕРИ ЖАНА
БАШКА БАГЫТТАГЫ ЖЕРЛЕР» КАТЕГОРИЯСЫНА
КОТОРУУ (ТРАНСФОРМАЦИЯЛОО) ЖЄНЇНДЄ

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð
Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû
Áèøêåê øààðû, 2022-æûëäûí 20-ìàéû, ¹273

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН 2021-ЖЫЛДЫН
15-НОЯБРЫНДАГЫ №264 «КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН АТКАРУУ
БИЙЛИГИНИН МАМЛЕКЕТТИК ОРГАНДАРЫНЫН ЖАНА КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БАШКА МАМЛЕКЕТТИК ОРГАНДАРЫНЫН, АНЫН ИЧИНДЕ
ТЕХНИКАЛЫК ЖАНА ТЕЙЛЄЄЧЇ ПЕРСОНАЛЫНЫН ШТАТТЫК САНЫНЫН
ЧЕГИ ЖЄНЇНДЄ» ТОКТОМУНА ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ КИРГИЗЇЇ ТУУРАЛУУ

ТОКТОМУ
Æàðàíäàðãà» æàíà þðèäèêàëûê æàêòàðãà êºðñºò¿ë¿¿÷¿ ìàìëåêåòòèê êûçìàò êºðñºò¿¿ëºðä¿í ñàïàòûí
æàíà æåòêèëèêò¿¿ë¿ã¿í æîãîðóëàòóó áîþí÷à ìèëäåòòåðäè èøêå àøûðóó ìàêñàòûíäà, «Ìàìëåêåòòèê æàíà
ìóíèöèïàëäûê êûçìàò êºðñºò¿¿ëºð æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíà, «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº» Êûðãûç
Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13,
17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:
1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2012-æûëäûí
10-ôåâðàëûíäàãû ¹85 «Ìàìëåêåòòèê îðãàíäàðû, àëàðäûí ò¿ç¿ìä¿ê áºë¿ì÷ºëºð¿ æàíà âåäîìñòâîëóê ìåêåìåëåðè êºðñºò¿¿÷¿ ìàìëåêåòòèê êûçìàò êºðñºò¿¿ëºðä¿í
áèðäèêò¿¿ ðååñòðèí (òèçìåãèí) áåêèò¿¿ æºí¿íäº» òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:
æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Ìàìëåêåòòèê îðãàíäàðû, àëàðäûí ò¿ç¿ìä¿ê áºë¿ì÷ºëºð¿
æàíà âåäîìñòâîëóê ìåêåìåëåðè êºðñºò¿¿÷¿ ìàìëåêåòòèê êûçìàò êºðñºò¿¿ëºðä¿í áèðäèêò¿¿ ðååñòðèíäå (òèçìåãèíäå):
- «Áèëèì áåð¿¿÷¿ æàíà ìàäàíèé òåéëººëºð» 1-ãëàâàñû òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû 1141-ïóíêò ìåíåí òîëóêòàëñûí:
"
1141

ªÝÓíóí, ìåêåìåëåð- ªÊÌ ªÊÌ
äèí, óþìäàðäûí, êîììåðöèÿëûê ò¿ç¿ìäºðä¿í àäèñòåðèí æàíà
æåêå àäàìäàðäû æåðèíå ÷ûãóó ìåíåí ºðò
êîîïñóçäóãóíà æàíà
ºðò-òåõíèêàëûê ìèíèìóìãà äàÿðäîî æàíà
êàéðà äàÿðäîî

Àêû
òºëºíºò

»;
- «Ñîöèàëäûê òåéëººëºð» 3-ãëàâàñû òºìºíê¿äºé
ìàçìóíäàãû 29, 30-ïóíêòòàð ìåíåí òîëóêòàëñûí:
"
29 ×åêòåëãåí ïåíñèÿ- Ñîöôîíä Ñîöôîíä Àêûñûç
ëàð æºí¿íäº ìààëûìàò
30 Òºëºíãºí ïåíñèÿ- Ñîöôîíä Ñîöôîíä Àêûñûç
ëàð æºí¿íäº ìààëûìàò
»;
- «Êàòòîî, ìààëûìàò êàò, ê¿áºë¿ê æàíà áàøêà äîêóìåíòòåðäè, îøîíäîé ýëå àëàðäûí êº÷¿ðìºëºð¿í æàíà äóáëèêàòòàðûí áåð¿¿ òåéëººëºð» 4-ãëàâàñû òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû 102-ïóíêò ìåíåí òîëóêòàëñûí:
"
102 ×åò ºëêºí¿í æàðàíäû- ÒÈÌ ÒÈÌ, Àêû
ãû áàð ìåêåíäåøòåðäèí
ÑªÌ òºëº«Ìåêåí-êàðò» äîêóìåííºò
òèí áåð¿¿
»;
- «Èçèëäºº, òàëäîî, áààëîî æàíà ýêñïåðòèçà êûç-

ìàòûí êºðñºò¿¿» 5-ãëàâàñû òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû
62, 63, 64-ïóíêòòàð ìåíåí òîëóêòàëñûí:
"
62 Þðèäèêàëûê æàíà æåêå ÑÑÌ
æàêòàðäûí ºò¿íìºëºð¿ æàíà êåëèøèìäåðè
áîþí÷à äàðû êàðàæàòòàðûíûí æàíà ìåäèöèíàëûê áóþìäàðäûí ñàïàòû áîþí÷à ëàáîðàòîðèÿëûê ñûíîîëîðäó æ¿ðã¿ç¿¿
63 Ìåäèöèíàëûê êîëäîíóó ÑÑÌ
¿÷¿í äàðû êàðàæàòòàðûí
ºíä¿ð¿¿÷¿ëºðä¿í, ìåäèöèíàëûê áóþìäàðäû ºíä¿ð¿¿÷¿ëºðä¿í æàíà þðèäèêàëûê æàíà æåêå æàêòàðäûí ºò¿íìºëºð¿ æàíà êåëèøèìäåðè áîþí÷à äàðû
êàðàæàòòàðûí æàíà ìåäèöèíàëûê áóþìäàðäû ä¿¢
æàíà ÷åêåíå ñàòóó óþìäàðûíûí èøèí áààëîî
64 Æåêå æàíà þðèäèêàëûê ÑÑÌ
æàêòàðäûí ºò¿íìºëºð¿
áîþí÷à êàëêòûí ñàëàìàòòûãûí ÷û¢äîîíó ïðîôèëàêòèêàëîî ìàêñàòûíäà
ìààëûìàòòûê ìàòåðèàëäàðäû (áàñìà, àóäèî æàíà âèäåî) ïëàíäàí òûøêàðû èøòåï ÷ûãóó æàíà
áàñûï ÷ûãàðóó

ÑÑÌ Àêû
òºëºíºò

ÑÑÌ Àêû
òºëºíºò

ÑÑÌ Àêû
òºëºíºò

»;
- «Ìààëûìàò ìåíåí êàìñûçäîî òåéëººëºð¿» 6-ãëàâàñû:
òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû 31-ïóíêò ìåíåí òîëóêòàëñûí:
"
31 Æåêå êàìñûçäàíäûðóó ýñå- Ñîöáèíåí þðèäèêàëûê æàêòàð- ôîíä
ãà æàðàíäàðäûí ïåíñèÿëàðûíûí ºë÷ºì¿ æºí¿íäº ìààëûìàòòàðäû áåð¿¿

Ñîö- Àêû
ôîíä òºëºíºò

8-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
"
8

Ñòàòèñòèêàëûê ïðîãðàììà- Óëóòäà êàðàëáàãàí êîëäîíóó÷ó- ñòàòëàð ¿÷¿í ñòàòèñòèêàëûê êîì
ìààëûìàòòàðäû áåð¿¿,
îøîíäîé ýëå ìààëûìàòòûêìààëûìäàìàëûê òåéëºº

Óëóòñòàòêîì

»;

Àêû
òºëºíºò

».
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 31-ìàéû, ¹289

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити
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2022-жылдын 7-июну

ЖАЎЫ КИТЕП ЖАРЫК КЄРДЇ

ЄРНЄКТЇЇ ЄМЇР
Бишкектеги И.Раззаков атындагы №12 китепкананын бєлїм башчысы,
Республикабыздын китепкана ишине эмгек сиўирген ишмер Панара
Жайылованын “Ємїр ирмемдери” аттуу китеби жарык кєрдї. Китепте
Панара Жайылованын чоў атасы, учурунда Кыргыз совет мамлекетин
тїптєгєндєрдїн бири, кан кїйгєн согуш учурунда колхоздо башкарма болуп
эмгек єтєп, Кыргыз ССР Жогорку Советинин депутаты болгон Курама уулу
Турусбектин эмгек жолу, ишмердиги тууралуу кеп болот.

Панара Жайылова

К

урама уулу Турусбек
1900-жылы Токтогул
районунун Мазар-Суу
кыштагында туулган. Атасы
Курама, энеси Шекер єз эмгеги
менен нан таап, Кудай деп топук
кылып жашаган, эч кимге зыяны
жок момун адамдар болгон экен.
Балдарын эмгекти сїйїїгє, адам
болууга тарбиялашкан. Ошондой каатчылык заманда Курама уулу Турусбек арап мектебинен, айылдагы молдолордон билим алган. Єзїнїн зиректиги менен арап алфавитин, кийин латын алфавитин єздєштїрїп, анан
орус алфавитин окуп їйрєнїп сабатсыздыгын жойгон. Эмгек жолун 16 жашында пахта заводунда
жумушчу болуп иштєєдєн баштаган. Китепте Курама уулу Турусбек єз бала чагын минтип эскергени бар: “Бир ирет бир байдан 300 боо чєп оруп берем деп,
таман (чокой) алдым. Алган таманым ошол чєп орулуп бїткєнчє тешилип бїттї. Ошентип,
кайра эле жылаўайлак калдым.
Кийин Токтогулда пахта заводун
куруу башталды. Жылаўайлак
ошол пахта заводдун кирпичин
куюштум. Таш-Кємїрдєн ат, єгїз
менен заводдун материалдарын
ташыйм. Ошентип пахта заводун
ишке киргиздик. Менин эмгекчилдигимди, ишке астейдил мамиле кылгандыгымды байкаштыбы, айтор мени окууга жєнєтїп, партияга єткєрїштї. Ошондон тартып менин партиялык эмгек жолум башталды”.
Ошентип Курама уулу Турусбек 1931-жылы КПССтин катарына єтїп, 1932-жылы колхоз
ячейкасынын тєрагасы болуп
иштейт. 1935 – 1937-жылдары
партиянын райондук комитетинде їгїт-насаатчы, андан соў

партиянын райондук комитетинин экинчи катчысы болуп эмгек єтєйт.
Улам иштеген ишинен жогорулап, 1939-жылы райпонун
тєрагасы болуп дайындалат.
1940-1941-жылдары Карл Маркс
атындагы колхоздун башкармасы, согуш жылдарында айылдык кеўештин тєрагасы, кайрадан колхоздо башкарма болуп
эмгектенет.
Курама уулу Турусбек биринчилерден болуп айылга трактор,
машина алып келїїнї уюштурган. Ошол мезгилде союздук деўгээлдеги курулуш болгон – Токтогулдан Таш-Кємїр шаарына
чейинки “Шалпылдактын” жолун кол менен казууга элди уюштуруп, курулушту ийгиликтїї
аягына чыгарган.
Панара Жайылованын “Ємїр
ирмемдери” китебинде, мурунку
партиялык кызматкер Тынаалы
уулу Саске Курама уулу Турусбек тууралуу мындайча эскерет:
“Ооба, бул адамдын єзїн кєрбєсє
да, элге жасаган эмгегин билбеген Токтогул єрєєнїндє адамдар
чанда. Себеби ал советтик партиялык, чарбалык кызматтарда иштеп жїрїп бул єрєєндїн
эл-журтуна аттын кашкасындай
таанымал адам болгон.
Жыйырманчы-отузунчу жылдары жеке менчик чарбаларды коомдук чарбага айландыруу оўойго
турган эмес. Коомдук чарбаларды уюштурууга бай-манаптар каршы турган. Аларга каршы кїрєшїїдє Курама уулу Турусбек элди жетектеп, уюштуруучулук иштерди жїргїзгєн. Ошентип Курама уулу Турусбек єзї уюштурган
Карл Маркс атындагы колхозго
тєрага болуп дайындалат да, узак
жылдар бою ошол чарбада башкарма болуп эмгектенген. Бул чарба анын жетекчилиги менен “миллионер” колхозго айланган. Аталган чарбада ал 14 жылдан ашуун
эмгектенгенип, кийинчерээк ал
ошол їзїрлїї эмгегинин натыйжасында айылдык Кеўешке жана
Кыргыз ССР Жогорку Советине
депутат болуп шайланган.
Анын талыкпаган эмгеги айрыкча Улуу Ата-Мекендик согушта жана андан кийинки эл
чарбасын калыбына келтирїї
жылдарында кєрїнгєн. Ал кїнтїн дебей чапкылап эмгектенип,
элге абдан кайрымдуу адам болгон.

Мазар-Суу айылынын кулунунун аты, эмгекчилдиги республикага чейин маалым болуп,
аты-жєнї Москвадагы Айылчарба Кєргєзмєсїндє “Курама
уулу Турусбек” деп алтын тамгалар менен жазылып турат.
Бул адамдан мен кєп нерсени
їйрєндїм. Ал абдан сєзгє чебер эле. Райкомдун бюролорунда, колхоздогу жана дагы башка чоў жыйындарда даярдыксыз, кагазы жок эле сїйлєп тїшїп кетер эле. Анын эмгеги єзгєчє согуш мезгилинде кєрїндї.
Ачарчылык, согуштун кесепети...
Ишке жарамдуу эр-азаматтардын
баары согушка кетип, бардык кїч
согуштан жаракат алып кайткан майыптардын, аялдар менен балдардын эмгегин уюштурууга жумшалды. Турусбектин
бир айтканы эсимде:
“Бир кїнї Сары-Жайык деген
жерде буудайдын орулушун кєрїп, кырмандагы буудайды ташытып кетиш їчїн бара жаткам. Бейкапар бара жатсам, Койташ деген киши єгїзгє эки теўдеп буудай алып келе жатып, так
астыман чыкпаспы. “Эмне кылсам? Кой, уктамыш болуп калайын, эптеп єтїп кетсин деп, аттын чылбырын кое берип, їргїлєп калдым. Ал убакта бир кыл
буудай їчїн соттотуп жирерчї.
Тигинин карыган ата-энеси, жаш
балдары бар эле, ошолорду аядым. Соттотуп жиберсем, алардын убалы кимге? Ал эми Койташтын єзїн оор жазалайт эле
да” деп кар-карс кїлїп калар эле.
Койташтан сурасам: “Чын эле
бир єлїмдєн калгам, ата-энем,
балдарым да аман калды” деп
мойнуна алган” деп эскерет замандашы Тынаалы уулу
Саске.
Албетте, жетекчилик
милдет, жоопкерчилик катуу талап кылынып, анан
калса “Баары фронт їчїн”
деп турган кыйын учурда кара курсактын айынан канча тагдырлар катаал жазаларга чалдыккан.
Бєрк ал десе, баш алып жибергендер болгон. Ал эми
Курама уулу Турусбектин
адамдын жеке тагдырын,
шарт-жагдайын да таразалай, адамды аяй да билгени, ал мезгилдин жетекчиКурама уулу Турусбек Социалисттик эмгектин
лериндеги сейрек сапат эле.
баатыры Абды Сїйєркулов менен
Китепте Курама уулу

ГЕРМАНИЯДАГЫ
КЫМЫЗ МАЙРАМЫ

Турусбектин жетекчилик эмгек
жолу менен кошо жогорудагыдай адамдык – жєнєкєйлїк, кайрымдуулук, сабырдуулук сапаттарын белгилеген кєп эскерїїлєр
бар. Алардын бири келини Беренбїнїн эскерїїсї: “Кайнатам
єзгєчє адам эле. Менин ата-энем
менен кайнатам мурдатан тааныш адамдар экен. Апам кайнатамдын бир окуясын айтып калар эле: “Эл арасында башкарма Турусбек жєнїндє кєптєгєн
сєздєр айтылып, “ал абдан чынчыл, ишке так анан тартипти аябай катуу кармаган адам экен”
дешет эле. Эгер ууру кылсаўар
же жумуштан качсаўар каматып жиберет экен деп, эл андан
бир топ коркуп да турган мезгил
болгон. Ал элди эртеў менен таў
иреў-бараўда ишке айдап чыкчу. Жумушка барбагандарга катуу айтчу. Эртеў менен боз їйдє
отурсам бир атчан киши келип,
абышкамдын атын айтып кыйкырып калды. Ал кишинин єўїн
деле кєргєн жокмун. Анан ал кишиге жооп кылып: “Ал жок, эртеў менен эрте ишке кеткен, жанагы Турусбек деген башкарма
жанын да койбой калсын, бул
убакка чейин їйдє болмок беле” деп бир топ сєздєрдї сїйлєп, башкарманы тилдеп эшикке чыксам чаканыраак келген,
кашы-кєзї кара, жакшынакай
киши турган экен. Ал киши мени менен сыпаа учурашып, унчукпай атын бастырып кетип
калды. Тїшкє жакын абышкам
келип “чай даярдап койчу, башкарманы чай ич деп коеюн” деди.
Чай даярдап отурсам эле, баягы
мен эртеў менен башкарманы
жамандап сїйлєгєн атчан киши
кирип келбеспи... Уялганымдан
єлїп кала жаздадым. Мурда башкарманы кєрбєгєндїктєн, тааныбастык кылыпмын. Эч їн каткан
жок. Ыракмат айтып, ыраазы болуп чай ичип кетти. Чалым менен жакшы мамиледе эле, кийин
минтип куда болуп калдык” деп
айтып калар эле апам”.
Ырасында, Курама уулу Турусбектей инсандардын басып єткєн ємїр жолу, адамдык бийик
сапаттары улам кийинки урпактарга єрнєк боло берет. Анткени, жакшылыкты кєздєй бет алган багыт, ал багыттын башында турган Адамдык сапат, эч качан эскирбейт жана жоголбойт.
Фатима АБДАЛОВА

Жакында Рудольф Шторхтун мураскери, фермер Ганс
Цольмандын чарбасында немистердин кымыз майрамы
болуп єттї. Европадагы мекендештерибиздин ортосундагы ынтымакты бекемдєє
менен алардын арасындагы
жаўы байланыштарды тїзїї
максатын кєздєгєн бул майрамга Кыргызстандын Германиядагы элчиси Ємїрбек
Текебаев Франкфурт, Прага, Чехия жана Франциядан келген коноктор катышты. Уюштуруучулар катары
“Данек” уюму атайын боз
їй тигип, ичин кыргыз орнаменттери менен жасалгалап, улуттук кыргыз тамактарынын тїрїн даярдашкан.
Ал гана эмес "Маш ботой"
кїїсї жаўырып, “аркан тартышмай”, “чїкє атмай” жана башка улуттук оюндар чет
элдиктердин кєўїлїн бурду.

ГАНС ЦОЛЬМАН
КАНДАЙЧА КЫМЫЗ
МАЙРАМЫН
БЕЛГИЛЕП КАЛДЫ?
Маалыматтар боюнча Германиядагы кымыз чарбасын
Рудольф Шторх баштаган
экен. Экинчи дїйнєлїк согушта Сталинграддын жанында туткунга алынып,
Казакстандагы лагерге жєнєтїлгєн. Шторх ал жактан
кургак учуктун оор тїрїнє чалдыккан. Ошол учурда араў жан Шторхту даарыламак тургай лагерден
да кууп жиберишкен. Аны
жєнєкєй бир жергиликтїї
койчу їйїнє алып барып,
бир жыл саамал кымыз саттыртып, їй жумуштарына
жумшап иштеткен. Кийин,
Рудольф айыгып, бир нече убакыттан кийин Германияга кайтып келип, їйлєнїп, балалуу болгон. Анан
кереметтїї куткаруучунун
жолун жолдоп чакан жылкы фермасын ачып, кымыз
єндїрє баштайт. Їй-бїлєдє
Ганс Цольман аттуу кїйєє
баласы пайда болгондо чарбасын кеўейтип, а тїгїл бээнин сїтїн кургатуу ыкмасын
иштеп чыккан. Патенттєєгє
чейин да їлгїргєн.
Анын чарбасы кєп жылдан бери кымыз жасап эле
тим болбостон, бээнин сїтїнєн ар кандай косметикалык жана медициналык каражаттарды єндїрєт. Жада
калса кыргыздын оригиналдуу суусундугунан балмуздак жасаган Ганс Цольман
кайнатасынын жолун улап
жыл сайын кымыз майрамын єткєрїп, фермасын ар
тараптуу єнїктїрїп келет.
Эркеайым МИРЛАНОВА

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити
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2022-жылдын 7-июну

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы башка тилге
которуу кызмат кєрсєтїїсїн сатып алуу боюнча
АЧЫК РЕСПУБЛИКАЛЫК СЫНАК ЄТКЄРЄТ.
Сынак боюнча документтер сынак документтерин кабыл
алуу-єткєрїп берїї актысынын негизинде 2022-жылдын
23-июнунда саат 17.00гє чейин Бишкек ш., Т.Їмєталиев
кєчєсї, 101 дареги боюнча же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет.
Катышуучулар їчїн сынакка чейинки конференция
2022-жылдын 16-июнунда саат 10.00дє Бишкек шаары, Т.Їмєталиев кєчєсї, 101 дареги боюнча єтєт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл.
Сынак боюнча сунуштар 2022-жылдын 28-июнунда
саат 14.00гє чейин Бишкек шаары, Чїй проспекти, 168
дареги боюнча кабыл алынат.
Белгиленген мєєнєттєн кечиктирилип берилген сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт.
Сынак боюнча сунуштар 2022-жылдын 28-июнунда
саат 14.00дє каралат.
Оозеки жана жазуу тїрїндє которуу боюнча тесттен єтїї
(тил тїгєйї: англис/орус) 2022-жылдын 29-июнунда
саат 10.00дє болот.
Уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66-91-53 телефону же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу
техникалык координаторго кайрылсаўыздар болот.

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНКЫ

-

-

УТЕРЯ

1. Кїрєєгє коюлган кыймылсыз мїлктєрдїн ачык тооруктагы
баштапкы баасы 2018-жылдын 24-ноябрындагы кїрєє келишиминде
кєрсєтїлгєндєй, А.Мариповдун менчигине таандык Баткен облусунун
Лейлек районунун Сумбула айыл аймагына караштуу Искра
айылынын Тагайберди кєчєсїнїн №4 дарегинде - 1600 ч.м. жер
аянты 18 000 (он сегиз миў) АКШ доллар акчасын кыргыз сомуна
расмий которгондо (18 000 АКШ доллар х 84,7875 сом = 1 526 175)
1 526 175 сомго.
2. А.Мариповдун жеке менчигине таандык Баткен облусунун Лейлек
районунун Сумбула айыл аймагына караштуу Андарак айылынын
Достук-1 кєчєсїнїн №80 дарегинде - 225 ч.м. жер аянтында
жайгашкан №8-03-08-1001-1379 идентификациялык кодуна ээ
жалпы аянты - 17,94 ч.м. ээ автоунааларга май куюучу станциясы
(АЗС) 16 000 (он алты миў) АКШ доллар акчасын кыргыз сомуна
расмий которгондо (16 000 АКШ доллары х 84,7875 сом = 1 356 600
сом) 1 356 600 сомго.
3. А.Б.Самандаровдун жеке менчигине таандык Баткен облусунун
Лейлек районунун Сумбула айыл аймагына караштуу Искра
айылынын Арча-Бешик кєчєсїнїн №15 дарегинде 189,01 жер
аянтында жайгашкан №8-08-1002-0230 идентификациялык кодуна
ээ жалпы аянты - 92,46 ч.м., жашоо аянты - 76,28 ч.м., турак жай
жана - 189,01 ч.м. жер аянты 16 500 (он алты миў беш жїз) АКШ
доллар акчасын кыргыз сомуна расмий которгондо 16 500 (он алты
миў беш жїз АКШ доллар х 84,7875 сом = 1 398 993 сомго экинчи
ирет сатылаарын жарыялайт.
Àóêöèîíãî êàòûøóóíó êààëàãàí àäàìäàð ñîò àòêàðóó÷óãà ñàòûëà
òóðãàí ì¿ëêò¿í áàøòàïêû áààëàíãàí íàðêûíûí 5% ºë÷ºì¿íäºã¿ ñóììàñûí Ëåéëåê ðàéîíäóê ÑÀÊÁíûí 4409012100000189 ñàíäóó äåïîçèòòèê ýñåáèíå òºã¿ï áåðåò.
Ñàòûë àëóó÷ó àóêöèîí á¿òêºíäºí êèéèí (5) áåø ê¿íä¿í è÷èíäå àóêöèîí àëäûíäà òºêêºí ñóììàíû êîøî ýñåïòºº ìåíåí ì¿ëêò¿í ñàòûï
àëûíãàí ñóììàñûí òîëóãó ìåíåí áåð¿¿ãº ìèëäåòò¿¿.
Àóêöèîí 2022-æûëäûí 19-èþëü ê¿í¿ ñààò 10.00äº Ëåéëåê ðàéîíäóê Ñóìáóëà àéûë àéìàãûíà êàðàøòóó Èñêðà àéûëûíäà, ì¿ëê æàéãàøêàí æåðäå ºòêºð¿ëºò.
Ñóðàï-áèë¿¿ ¿÷¿í (03656) 5-04-40, (0771) 33-83-10
òåëåôîíäîðóíà, ñîò àòêàðóó÷ó Àáäóðàñóëîâ Êóðáàíáåê
Èìàíêóëîâè÷êå êàéðûëñà¢ûçäàð áîëîò.
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ ТЄМЄНКЇ
БАГЫТТАР БОЮНЧА АЧЫК СЫНАК ЖАРЫЯЛАЙТ:
-

ЖОГОЛДУ

Лейлек райондук сот аткаруучулар
кызмат бєлїмї:

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНКЫ

Банктык эсептешїїлєр башкармалыгынын Финансы рынокторундагы бїтїмдєр боюнча эсептешїїлєр бєлїмїнє
мєєнєттїї эмгек келишими боюнча иштєєгє талапкерлерди тандоо їчїн - 1 бирдик;
Банктарды кєзємєлдєє методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгынын Кєзємєл методологиясы бєлїмїнїн башкы инспектору бош кызмат ордуна талапкерлерди тандоо їчїн – 1 бирдик;
Административдик-чарбалык ишти камсыздоо башкармалыгынын Имараттарды тейлєє жана энергия менен камсыздоо бєлїмїнїн сантехниги бош турган кызмат ордуна
талапкерлерди тандоо їчїн – 1 бирдик.

Документтер 2022-жылдын 20-июнунда саат 17.00гє
чейин кабыл алынат.
Сынакка катышуу їчїн талапкерлерге карата талаптар,
алардын функционалдык милдеттери жана тиешелїї документтердин тизмеси Улуттук банктын www.nbkr.kg дареги боюнча сайтында («Ишке кабыл алуу»/«Бош турган
кызмат орундары») жайгаштырылган.
Бардык суроолор боюнча тємєнкї дарек боюнча кайрылууга болот:
- Бишкек шаары, Чїй проспекти, 168 дареги боюнча жайгашкан Улуттук банктын Персонал менен иш алып
баруу бєлїмїнїн №117/1 бєлмєсїнє же (0312) 61-10-21,
(0312) 66-90-18 телефондору аркылуу.

СУЩЕСТВЕННЫЙ ФАКТ:

Отрытого акционерного общества
«ОШЭЛЕКТРО»
ОАО «Ошэлектро» уведомляет, что 3 июня 2022 года
решением Совета директоров ОАО «Ошэлектро»
Протоколом №3:
1. Ïðåêðàùåíû ïîëíîìî÷èÿ Ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ
ÎÀÎ «Îøýëåêòðî» Ñûäûãàëèåâà Èëüãèçà Ìàíàòáåêîâè÷à â ñâÿçè ñ ïåðåõîäîì íà äðóãóþ ðàáîòó.
2. Ïðåäñåäàòåëåì Ñîâåòà äèðåêòîðîâ èçáðàí Áåêîâ Êóáàíû÷ ÍèÿçÌàìàòîâè÷.

СУЩЕСТВЕННЫЙ ФАКТ:

ОАО «НЭС КЫРГЫЗСТАНА»
уведомляет, что 2 июня 2022 года
решением Совета директоров
ОАО «НЭС Кыргызстана»:
1. Ïðåêðàùåíû ïîëíîìî÷èÿ çàìåñòèòåëÿ ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ïî êàïèòàëüíîìó ñòðîèòåëüñòâó è èíâåñòèöèÿì - ÷ëåíà Ãåíåðàëüíîé äèðåêöèè ÎÀÎ «ÍÝÑ Êûðãûçñòàíà» Ðûñáåêîâà À.Ä.
ñîãëàñíî ïîäàííîìó ïèñüìåííîìó çàÿâëåíèþ ïî ñîáñòâåííîìó
æåëàíèþ ñ 2 èþíÿ 2022 ãîäà.

ОАО «НЭС Кыргызстана» также уведомляет, что
3 июня 2022 года решением Совета директоров
ОАО «НЭС Кыргызстана»:
1. Ïðåêðàùåíû ïîëíîìî÷èÿ ÷ëåíà Ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÍÝÑ
Êûðãûçñòàíà» - Ñûäûãàëèåâà Èëüãèçà Ìàíàòáåêîâè÷à ñîãëàñíî
ïîäàííîìó ïèñüìåííîìó çàÿâëåíèþ ïî ñîáñòâåííîìó æåëàíèþ
ñ 3 èþíÿ 2022 ãîäà.
2. Èçáðàí â ñîñòàâ Ãåíåðàëüíîé äèðåêöèè ÎÀÎ «ÍÝÑ Êûðãûçñòàíà» ñ 3 èþíÿ 2022 ãîäà:
- Ñûäûãàëèåâ Èëüãèç Ìàíàòáåêîâè÷ - çàìåñòèòåëåì ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ïî êàïèòàëüíîìó ñòðîèòåëüñòâó è èíâåñòèöèÿì ÷ëåíîì ãåíåðàëüíîé äèðåêöèè ÎÀÎ «ÍÝÑ Êûðãûçñòàíà».

СУЩЕСТВЕННЫЙ ФАКТ:

ОАО «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ»
уведомляет, что 6 июня 2022 года решением Совета
директоров ОАО «Электрические станции» Заместителем
Генерального директора ОАО «Электрические станции»
назначен Торокулов Бектур.

Àëèìàìàòîâà Ãóëüñàðà
Àâàçîâíàãà òààíäûê
ËÒ ¹157497 äèïëîìó
æîãîëãîíäóãóíà
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç
äåï òàáûëñûí.

Â ñâÿçè ñ óòåðåé
ñâèäåòåëüñòâà î ïðàâå
ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîé
äîëåé ñåðèÿ ×À ¹600
íà èìÿ Ìóñóðàëèåâà
Àðñòàíáåêà ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Æ.Ð.

Í-73

Â ñâÿçè ñ óòåðåé
ñâèäåòåëüñòâà î
ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè ÈÏ
Èñàòáåê êûçû Àéæàí
êîä ÎÊÏÎ 30788617,
ÈÍÍ 11607199401682 ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-74

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ. àêòà
¹0041550 (îò 31.03.2005 ã.)
íà èìÿ Êàéíàçàðîâà
Ìåäåðáåêà Àáèéáèëàåâè÷à
ïî àäðåñó: Ñîêóëóêñêèé
ðàéîí, à/à Íîâî-Ïàâëîâñêèé,
æ/ì. Ó÷êóí-2, êâàðòàë 2,
ä. 73 ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-76

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ.
àêòà × ¹205923 íà èìÿ
Êàëìàìáåòîâà Ìåäåòà
Ìåëèñîâè÷à ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-75

Êàðà-Êóëæà ðàéîíóíóí òóðãóíó
Àñèëáåê óóëó Æûðãàëáåêêå
òààíäûê ìàìëåêåòòèê
àêòûñû ñåðèÿ × ¹783231
(11.07.2018-æ.) æîãîëãîíäóãóíà
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç
äåï òàáûëñûí.

Ï/Ï-115

Ïàèçîâ Òåíèçáåê
Ñóëàéìàíîâè÷êå òààíäûê
Æàëàë-Àáàä øààðûíûí
×.Àéòìàòîâ êº÷ºñ¿í¿í ¹3-1,
11-¿é äàðåãèíäåãè òóðàê
æàéûíûí æåð ó÷àñòîãóíà
áîëãîí æåêå ìåí÷èê óêóãó
æºí¿íäº ìàìëåêåòòèê
àêò (ñåðèÿñû × ¹845746,
áåðèëãåí ê¿í¿ 21.11.2019-æ.,
èäåíòèôèêàöèÿëûê êîäó
3-10-04-0004-0944)
æîãîëãîíäóãóíà
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç
äåï òàáûëñûí.

Ä-27

Ðóçìàòîâ Çîêèðæîí
Àáäóñàìàòîâè÷êå òààíäûê
Ñóçàê ðàéîíóíóí Òàø-Áóëàê
àéûë ºêìºò¿íº êàðàøòóó
Äìèòðîâà àéûëûíäàãû
òóðàê æàéûíûí æåð
ó÷àñòîãóíà áîëãîí æåêå
ìåí÷èê óêóãó æºí¿íäº
ìàìëåêåòòèê àêò
(ñåðèÿñû × ¹850145,
áåðèëãåí ê¿í¿ 02.07.2019-æ.,
èäåíòèôèêàöèÿëûê êîäó 3-0512-1001-0078) æîãîëãîíäóãóíà
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç
äåï òàáûëñûí.

Ä-27

ОАО «СЕВЕРЭЛЕКТРО»
уведомляет, что 2 июня 2022 года решением
Совета директоров ОАО «Северэлектро»
прекращены полномочия Председателя Совета
директоров ОАО «Северэлектро» Сыдыгалиева
Ильгиза Манатбековича. Председателем Совета
директоров ОАО «Северэлектро» избран Беков Кубаныч
Нияз-Маматович.

ÌÑÊ Íîîêàò ðàéîíó
áîþí÷à áàøêàðìàëûãû
òàðàáûíàí êàòòîîãî
àëûíûï, Ìàìàæàíîâà Ôåðóçà
Ìàìàòèáðàãèìîâíàãà áåðèëãåí
12003199000448 ÈÑÍíûí
ê¿áºë¿ã¿ æîãîëãîíäóãóíà
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç
äåï òàáûëñûí.

Ï/Ï-559

Настоящим ОАО «МФК «АБН»
в соответствии с п. 18 Положения «О порядке представления
отчетности (информации) и раскрытии информации
субъектами финансового рынка» сообщает:
Èçìåíåíèÿ â ñïèñêå ëèö, âõîäÿùèõ â îðãàíû óïðàâëåíèÿ ýìèòåíòà (çà èñêëþ÷åíèåì îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ).
1) Ñîãëàñíî ðåøåíèþ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ çà ¹11/1 îò 2 èþíÿ 2022
ãîäà, ñ 2 èþíÿ 2022 ãîäà ïðåêðàùåíû ïîëíîìî÷èÿ Çàìåñòèòåëÿ Ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâëåíèÿ Æîðîåâîé Æûëäûç Òóðàáàåâíû.
Í-77

Â ñâÿçè ñ óòåðåé
ãîñ. àêòà ¹1099331
(îò 11.04.2022 ã.) è äîã.
êóïëè-ïðîäàæè ¹1276
(îò 22.12.1994 ã.), äîã.
êóïëè-ïðîäàæè (äóáëèêàò)
¹1276 (îò 06.12.1994 ã.) íà
èìÿ Ñàðûáåêîâà Òóðñóíáåêà
Ñàðûáåêîâè÷à ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûìè.

Í-80

ÌÑÊ Íîîêàò ðàéîíó
áîþí÷à áàøêàðìàëûãû
òàðàáûíàí êàòòîîãî
àëûíûï, Íüåìàòæàí
êûçû Øàõíîçàãà
áåðèëãåí 12501199400255
ÈÑÍíûí ê¿áºë¿ã¿
æîãîëãîíäóãóíà
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç
äåï òàáûëñûí.

Ï/Ï-671

Íîîêàò ðàéîíóíäàãû
Ã¿ëèñòàí àéûë ºêìºò¿í¿í
Êàðà-Êîé àéûëûíûí
òóðãóíó Ñàáèðîâ Àðàïáàé
Çóëóìîâè÷òèí èøìåðä¿¿ë¿ê
ûðàñòîî÷ó ê¿áºë¿ã¿
ÈÍÍ 21508195501041,
ÎÊÏÎ 21347707
æoãoëãoíäóãóía
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç
äåï òàáûëñûí.

Ï/Ï-771
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ТЇГЄЛБАЙ АТАНЫН 110 ЖЫЛДЫГЫНА КАРАТА
Бишкек шаарындагы “Лазер” медициналык борборунун
жетекчиси Шералиев Аббас-Бек ЖУСУПБЕК уулу:

"АК ЧАЧТАРЫ КАДИМКИДЕЙ
КАРАРА БАШТАПТЫР"
Быйыл жазуучу Тїгєлбай Сыдыкбековдун 110 жылдык мааракеси
белгиленип жатат. Єз мезгилинде анын жанында жїрїп
жакындан билген адамдар аз. Шералиев Аббас-Бек Жусупбек
уулу 80-жылдары залкар жазуучубуз Тїгєлбай атанын тишин
дарылап жїргєн дарыгер. КРнын “Саламаттык сактоонун
отличниги”, “Саламаттык сактоонун ардактуу кызматкери”
тєш белгисинин ээси, Бишкек шаарындагы кєп тармактуу
“Лазер” медициналык борборунун жетекчиси.
Аббас-Бек агадан, залкар жазуучубуз Тїгєлбай Сыдыкбековдун
тишин кандайча дарылап калгандыгын сураганымда:

– Мен 1981-жылы Кыргыз Медициналык институтунун тиш
салуу кафедрасында иштечїмїн.
Ошол жылы залкар жазуучубуз
Тїгєлбай Сыдыкбеков алтын
тиш салдырууну чечип, анан жогорку билимдїї жана тажрыйбалуу стоматологдорго гана салдырам деп биздин кафедра башчыбызга кайрылыптыр. Кафедра
башчыбыз, доцент Дїйшєалыев
Касым Дїйшєалыевич Тїгєлбай

атанын тишин дарылоону мага
сунуштады. Ошентип, Тїгєлбай
ата менен жакындан таанышып,
тишин сала баштадым. Залкар
жазуучубуз бир айга жакын мага келип турду. Таў калганым,
дайыма келип кїтїп олтурган
маалда бир кичинекей баштыкчага салынган, кадимки сїмєлєккє єндїргєндєй кєк буудайды чийки жеп, чайнап жатканы
болду.

“Ата, бул чийки буудайды эмнеге чайнап жїрєсїз?” деп сурадым.
"Мен кытайлык дарыгерге кайрылгам, алар кєздїн кєрїїсї жакшы болушу їчїн єндїрїлгєн буудайды жеп кєрїўїз
деп сунушташты. Єзїў билесиў,
мен тээ 20-жылдары Фрунзеде Педтехникум ачылып, сабатым жоюлгандан бери китепти кєп окуп, кагаз менен иштеген адаммын. Мына азыр жашым сексенге жакындап калды.
Акыркы убактарда кєзїмдїн начар кєрїїсїнєн улам китеп кєп
окуй албай калдым, же ак кагаз
тиктеп жаза албай кєп кыйналдым. Анан кытайлар сунуштаган
єндїрїлгєн буудайды жегенден
бери, кєзїмдїн кєрїїсї кадимкидей жакшырып, мурдагыдай
кайрадан китеп окуп, жаза баштадым” деди.
Абдан таў калып, кантип эле

ушундай залкар жазуучубузга советтик заманбап медицина турганда єндїрїлгєн буудай жардам берсин деп ойлодум. Арадан кїндєр єттї, Тїгєлбай атанын тишин салып бїттїм. Соўку
жолу келгенде Тїгєлбай ата мага “Кайнар булак” аттуу китебин
тартуулады. Коштошуп жатып,
ойдо жок жерден Тїгєлбай ата

буудай темасын козгоп
калды.
“Аббас-Бек балам, сага єткєндє буудай жєнїндє айтып берсем
сен анчалык ынанган жоксуў. Бери келип менин чачымдын
арасын карачы?” деди.
Тїгєлбай атанын чачы куудай аппак экени белгилїї эле. Мен
кызыга барып атанын
чачын карадым. Жакшылап їўїлїп карасам, ак чачтардын тїбїнє он пайыздай кадимки кара чачтар чыга баштаган экен. Аябай таў калдым.
“Кєрдїўбї балам”,
деп сєзїн улаган Тїгєлбай ата: “Мен ушул
буудайды жеп жїрїп,
бир гана кєзїмдїн кєрїїсї жакшырбастан, минтип кара чачтар чыга баштады, келе сага да буудайымдан таштай кетейин” деди. Тїгєлбай ата мага єзї
жеп жїргєн єндїрїлгєн буудайынан таштап кетти. Улуу кишинин кешигине абдан ыраазы болдум – деп эскерди.
Орункул САТЫКУЛОВ

ЭЛ ЭМГЕКТЕН ЭСКЕРЕТ

МАДАНИЯТТЫН НУРУН ЧАЧКАН,
ЖИБЕК МЇНЄЗ ЖАН ЭЛЕ
Жакында КРнын улуттук илимдер академиясы жана академик
М.Адышев атындагы геология институту белгилїї мамлекеттик
жана коомдук ишмер, илим жана техника боюнча мамлекеттик
сыйлыктын лауреаты, Ленин, “Ардак белгиси” ордендеринин ээси,
КРнын жаратылышты коргоо кызматынын мыктысы, єткєн жылы
туулган кїнїнїн 100 жылдыгы белгиленген элибиздин чыгаан
уулдарынын бири – Садыбакас Ємїрзаковдун элесин тїбєлїккє
калтыруу їчїн ал 50 жылдан ашык эмгек єтєгєн жогоруда аталган
институттун география бєлїмї жайгашкан имаратка жана
ал иштеген бєлмєгє эстелик тактасын орнотуу салтанатын
єткєрїштї.
Бул салтанаттуу иш-чарада
мамлекеттик жана коомдук
ишмер А.Муралиев, тарыхчыпрофессор Досбол Нур уулу, КРнын улуттук илимдер академиясынын физика-техникалык, математика жана тоо-кен илимдер
бєлїмїнїн башчысы, академик
К.Кожогулов, анын шакирти,
география коомунун президенти С.Аламановдор белгилешкендей С.Ємїрзаков табиятынан жєнєкєй, нукура билимдїї,

маданияттуу, каадасы менен жїрїп кадыр-баркка эгедер болгон. Алгач билим босогосун аттаган Фрунзедеги №5 мектепинтернатта, билимин уланткан
Кыргыз мамлекеттик педагогикалык институтунда окугандардын кєч башында болуп институтту Сталиндик стипендия менен аяктагандыгын, аспирантурада окугандардын ичинен студенттерге дарс окуган алгачкы
кыргыз карлыгачы болгондугун,

анын ємїр жолундагы экинчи доору1944жылдан
башталып,
Кыргызстан КП БКнын аппаратына чакырылып, тартипти,
жоопкерчиликти бийик
туткандыгын, 1946-жылы Кыргызстан ЛКЖС
БКнын пропаганда жана агитация бєлїмїнїн
башчылыгына, арадан
эки жыл єтпєй анын
1-секретарлыгына, кезектеги съездде Кыргызстан КП БКнын бюро мїчєлїгїнє кандидат болгонун сыймыктана эскеришти.
Ооба, С.Ємїрзаковдун согуштан кийинки мезгилге туш келген жооптуу ишинде
эл чарбасын калыбына келтирїї, єнїктїрїї
максатында жаштар арасында социалисттик мелдештерди
уюштуруу боюнча демилгеси
кеўири колдоо таап, єлкє боюнча 250гє жакын жаштар бригадаларын уюштурушу анын чыныгы лидерлигин тастыктаган.
Жогоруда аталган жооптуу
кызматтардан улам ишке ашыра албай, жїрєгїндє бекем уялаган асыл максаттарынын бири
– мугалимдик кесибин 1950-жылы улантат. Їч жыл аралыгында илимдин кандидаттык диссертациясын жактап, катардагы мугалимден тартып институттун директоруна чейинки
кызматты аркалайт. Єзїнїн 40

жылдык илимий-агартуучулук
ишинин алкагында 510 басма табак келген 430 илимий иш жазган. Анын єзгєчє география илимин мыкты билген окумуштуууюштуруучулугу эске алынып
1960-жылы Кыргыз география
коомунун илимий катчылыгына, ал эми 1964-жылы анын тєрагалыгына дайындалат. Алгач бул коомдо 149 мїчє болсо,
1990-жылы анын саны 1162ге
жетет. 1970-жылдан 2000-жылга
чейин ал Кыргыз география коомунун президенти болуп иштейт.
Їлкєн уюштуруучу, чыгаан
илимпоз катары С.Ємїрзаковдун єзгєчє сый-урматка бєлєгєн

эмгеги – 1987-жылы тїзїлгєн
КРнын улуттук атласы. Атластын жооптуу редактору катары
бардык ишти єз мойнуна алып,
акысыз аткарылуучу бул эбегейсиз, зор илимий эмгекти жаратуу
їчїн ал Кыргызстан менен Орусиядан 42 илимий, єндїрїштїк
мекемелерден, окуу жайлардан
200дєн ашык кєрїнїктїї окумуштууларды жана ишкерлерди,
инженердик-техникалык кызматкерлерди тарткандыгы эле
анын нардай жїк кєтєргєн, мыкты уюштуруучу, чыгаан илимпоздук нукура таланттуулугун
тастыктап турат. Ушундай эбегейсиз эмгек менен бїткєрїлгєн Улуттук атластын кадырын
билген єлкєнїн география чєйрєсїндєгї кєрїнїктїї илимпоздор Садыбакас Ємїрзаковду
Улуттук атластын “атасы” дешкени, аганын география илимине жасаган опол тоодой эмгегине
карата кєрсєтїшкєн сый-урматы
десек болот.
Баса, 2008-жылы КРнын Жогорку Кеўеши кєрїнїктїї окумуштуунун элесин тїбєлїккє
калтыруу їчїн Аламїдїн суусунун жогору жагындагы 4417
метр бийиктиктеги аты жок чокуга “Ємїрзаковдун чокусу” деген географиялык ат коюу жєнїндє мыйзам кабыл алгандыгы, анын єлкєнїн география
илимине бадырайган из калтырган чыныгы чоў эмгегин татыктуу баалагандык болуп калды. С.Ємїрзаков дїйнєдєн єтсє да нардай жїк кєтєргєн эмгекчилдиги, ойчул турпаты аны
менен сыймыктанышкан кєптєгєн шакирттеринин, уулдарынын, небере-чєбїрєлєрїнїн,
ага-туугандарынын жїрєк тїпкїрїндє їркєр жылдыздай жанып тура берет.
Бактыбек ИМАМАДИЕВ
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Кырсык каш-кабактын ортосунда

ТИЛСИЗ ЖООДОН САК БОЛОЛУ
Їстїбїздєгї жылдын алты айынын
ичинде эле борборубуздун Биринчи май
району боюнча 43 єрт кырсыгы катталып, єрттєн чыккан чыгым 3 321 848 сомду тїздї. Єрттєн бир адам каза болсо, кїйїктєн жараат алгандар жок.
Кєпчїлїк єрт турак їйлєрдє болот.
Адамдар отко шалаакы жана кайдыгерлик мамиле кылышып, кєп учурда єрттїн чыгышына єздєрї себепкер болушат.
Ыргытып ташталган тамекинин калдыгы,
сайылган боюнча унутта калган электр
шаймандары, кароосуз калтырылган балдар, бузулган меш анчалык деле єзгєчєлїгї жоктой кєрїнгєнї менен орду толгус
кырсыктарга алып келиши мїмкїн. Чоўдордун мындай жоопкерчиликсиз мамилесинен улам їйлєр, їй мїлктєрї кїйїп,
ар кандай жаракаттарды алышат. Кээ бир
учурларда адамдардын ємїрїн да алып
кетет.
Кантип єрттї алдын алууга болот?
Бул їчїн єрт коопсуздугунун єтє жєнєкєй жана аткарууга мїмкїн болгон эрежелерин сактоо керек.
Эсиўизде болсун:
- балдарды кароосуз калтырбаўыз;
- балдардан ширеўке менен ойнобошун
айтып эскертиўиз;
- єчїрїлбєгєн тамекинин калдыктарын
таштап салбаўыз;
- тиричиликке
керектїї
электр

-

-

єрт жєнїндє 101 телефону боюнча кабарлоо;
адамдарды єрттєн сактап, аларга биринчи жардамдарды кєрсєтїї;
колдо болгон каражаттар менен єрттї єчїрїїгє киришїї;
материалдык баалуулуктарды жана
жаныбарларды эвакуациялоо.

Єрттї єчїрїїнїн ыкмалары:
жалындап кїйїп жаткан керосин,
бензин, газ баллонду, керогаздарды
жууркан-тєшєк, бышык кездеме же
кийим менен жаап салуу (абаны киргизбєє);
- жерге тєгїлїп кїйїп жаткан суюктуктарды кум же топурак менен єчїрїї;
- кїйїп жаткан эмеректерди жана
буюмдарды суу тєгїї менен єчїрїї.
Єрт пайда болгон учурда токтоосуз тїрдє єрткє каршы кызматын чакырып жана алдын ала єрттєнїп жаткан имараттан адамдарды эвакуациялап, колдо болгон каражаттар менен єрттї єчїрїїгє киришїї керек.
Єрт коопсуздугунун эрежелерин сактоо
– сиздин турак жайыўызды жана мїлкїўїздї єрттєнїп жок болуп кетїїдєн сактайт.
-

-

шаймандарын, теле-радио аппаратураларын, газ плиталарын иштеген
бойдон кароосуз калтырбаўыз;
электр жылыткыч шаймандарын кїйїп кетїїчї буюмдарга жакын орнотпоўуз;
имараттарга (курулуштарга) жакын
от жакпагыла;
кїйїп турган газ плитасынын їстїнє
кургатууга кир жайбаўыз;
бузук электр гирляндалары менен балатыны кооздобоўуз;
чатырларда, жер тєлєлєрдє жана тепкич аянтчаларында кїйїїчї

-

материалдарды сактабаўыз;
алыс сапарга кетип жатканда плиталарды, кубаттагычтарды ж.б. кїйгєн
боюнча калтырбаўыз;
жашы жете элек балдардын газ жана
электр шаймандарын колдонуусуна
жол бербеўиз;
єрт кооптуулугу бар суюктуктар жана заттар менен иштєє учурунда этият
болуўуз.

«КУРОРТТОРГ ЖЕТИГЕН» ААК

ОАО «КУРОРТТОРГ ЖЕТИГЕН»

акционерлердин кезексиз чакырылган
жалпы чогулушун єткєрє тургандыгы
жєнїндє маалымдайт.

сообщает о проведении
внеочередного общего собрания
акционеров.

×îãóëóøòóí ºòêºð¿ë¿¿÷¿ æåðè: Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû, ×îëïîí-Àòà øààðû, Ñîâåò êº÷ºñ¿, 63 À.
×îãóëóøòóí ºòêºð¿ëº òóðãàí ê¿í¿ - 2022-æûëäûí 29-èþíó.
ªòêºð¿¿ óáàêòûñû: ñààò 14.00äº.
Êàòòîîíóí áàøòàëûøû: ñààò 13.00äº.

Ê¯Í ÒÀÐÒÈÁÈ:
1. Ýñåïòºº êîìèññèÿñûíûí êóðàìûí áåêèò¿¿.
2. Æåð ñàòóó æºí¿íäº.
3. Êîîìäóí òûøêû àóäèòîðóí øàéëîî æàíà
2022-æûëãà êàðàòà òûøêû àóäèòîðãî ñûé àêûíû äàéûíäîî.
×îãóëóøêà êàòûøóó ¿÷¿í ðååñòðäè æàáóó ê¿í¿ –
2022-æûëäûí 9-èþíó.
×îãóëóøòó äàÿðäîî æàíà ºòêºð¿¿ áîþí÷à àêöèîíåðëåðãå ñóíóøòàëãàí ìàòåðèàëäàð ìåíåí “Êóðîðòòîðã Æåòèãåí” ÀÀÊäàí ×îëïîí-Àòà øààðû, Ñîâåò
êº÷ºñ¿, 63 À äàðåãèíåí òààíûøóóãà áîëîò.
Ýñêåðò¿¿: Àêöèîíåðëåðäèí ºç¿ëºð¿íäº ïàñïîðòó, àë ýìè àêöèîíåðëåðäèí ºê¿ëäºð¿íäº èøåíèì
êàòû æàíà ïàñïîðòó áîëóóãà òèéèø.

«БИШКЕК МЕЛЬКОМБИНАТ»
АЧЫК АКЦИОНЕРДИК КООМУ
2022-жылдын 1-июлунда саат 10.00дє
Бишкек шаары, Кулиев кєчєсї, 2 дарегинде
тємєндєгїдєй кїн тартиби менен боло турган
акционерлердин кезексиз чакырылган жалпы
чогулушун єткєрє тургандыгы жєнїндє
кабарлайт.
1. Ýñåïòºº êîìèññèÿñûíûí êóðàìûí áåêèò¿¿.
2. “ÐÑÊ Áàíê” ÀÀÊäàí íàñûÿ àëóóãà ìàêóëäóê áåð¿¿.
3. Ì¿ëêò¿ ê¿ðººãº êîþó æàíà “ÐÑÊ Áàíê” ÀÀÊ ìåíåí ê¿ðºº êåëèøèìèí ò¿ç¿¿í¿ áåêèò¿¿.
×îãóëóøêà êàòûøóóãà óêóãó áàð àêöèîíåðëåðäèí òèçìåñèí ò¿ç¿¿ ê¿í¿ – 2022-æûëäûí 10-èþíó.
×îãóëóøêà àêöèîíåðëåðäè êàòòîîíóí áàøòàëûøû
2022-æûëäûí 1-èþëóíäà ñààò 9.00äº.
×îãóëóøòóí äîêóìåíòòåðè æàíà ìàòåðèàëäàðû,
êîøóì÷à ìààëûìàòòàð ìåíåí “ÁÌÊ” ÀÀÊäàí Áèøêåê øààðû, Êóëèåâ êº÷ºñ¿, 2 äàðåãèíåí òààíûøóóãà áîëîò.
Ýñêåðò¿¿: Àêöèîíåðëåðäèí ºç¿ëºð¿íäº ïàñïîðòó, àë ýìè àêöèîíåðëåðäèí ºê¿ëäºð¿íäº ïàñïîðòó
æàíà ÊÐíûí ó÷óðäàãû ìûéçàì òàëàïòàðûíà ûëàéûê èøåíèì êàòû áîëóóãà òèéèø.

-

Мураталы уулу РЫСБЕК,
Бишкек шаардык Биринчи
май райондук Єзгєчє кырдаалдар
бєлїмїнїн улук лейтенанты

Єрт учурундагы аракеттер:
- єрт жєнїндє їн чыгаруучу сигналдар
менен кабарлоо;

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: Êûðãûçñêàÿ Ðåñïóáëèêà, ã. ×îëïîí-Àòà, óë. Ñîâåòñêàÿ, 63À.
Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ – 29 èþíÿ 2022 ã.
Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ – 14.00 ÷àñîâ.
Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè - 13.00 ÷àñîâ.

ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:
1. Óòâåðæäåíèå ñîñòàâà ñ÷¸òíîé êîìèññèè.
2. Î ïðîäàæå çåìëè.
3. Èçáðàíèå âíåøíåãî àóäèòîðà Îáùåñòâà è íàçíà÷åíèå âîçíàãðàæäåíèÿ âíåøíåìó àóäèòîðó
çà 2022 ãîä.
Äàòà çàêðûòèÿ ðååñòðà äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè
àêöèîíåðîâ 9 èþíÿ 2022 ãîäà.
Ñ ìàòåðèàëàìè, ïîäëåæàùèìè ïðåäîñòàâëåíèþ àêöèîíåðàì ïðè ïîäãîòîâêå ê ïðîâåäåíèþ
ñîáðàíèÿ, ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â ÎÀÎ «Êóðîðòòîðã Æåòèãåí» ïî àäðåñó: ã. ×îëïîí-Àòà, óë. Ñîâåòñêàÿ, 63 À.
Ïðèìå÷àíèå: Àêöèîíåðàì èìåòü ïðè ñåáå ïàñïîðò, à ïðåäñòàâèòåëÿì àêöèîíåðîâ äîâåðåííîñòü è ïàñïîðò.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО «БИШКЕКСКИЙ
МЕЛЬКОМБИНАТ»
настоящим сообщает, о проведении
внеочередного общего собрания акционеров,
которое состоится 1 июля 2022 года в 10.00
часов, по адресу: г. Бишкек, ул. Кулиева, 2,
со следующей повесткой дня:
1. Óòâåðæäåíèå ñîñòàâà ñ÷åòíîé êîìèññèè.
2. Îäîáðåíèå ïîëó÷åíèå êðåäèòà ÎÀÎ «ÐÑÊ
Áàíê».
3. Ïðåäîñòàâëåíèå â çàëîã èìóùåñòâî è îäîáðåíèå çàêëþ÷åíèå ñ ÎÀÎ «ÐÑÊ Áàíê» Äîãîâîðà î
çàëîãå.
Äàòà ñïèñêà àêöèîíåðîâ èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ íà 10 èþíÿ 2022 ãîäà.
Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè àêöèîíåðîâ íà ñîáðàíèå ñ
9.00 ÷àñîâ 1 èþëÿ 2022 ãîäà.
Ñ äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé, ìàòåðèàëàìè è
äîêóìåíòàìè ïî ñîáðàíèþ, ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â
ÎÀÎ «ÁÌÊ» ïî àäðåñó: ã. Áèøêåê, óë. Êóëèåâà, 2.
Ïðèìå÷àíèå: Àêöèîíåðàì èìåòü ïðè ñåáå ïàñïîðò, à ïðåäñòàâèòåëÿì àêöèîíåðîâ ïàñïîðò è
äîâåðåííîñòü - îôîðìëåííóþ â ñîîòâåòñòâèè ñ
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ÊÐ.

Общество с ограниченной
ответственностью
«ПЕРВАЯ МЕТАЛЛОБАЗА»
сообщает об окончании размещения шестого выпуска
облигаций, внесенных в Единый государственный реестр ценных
бумаг в Кыргызской Республике 3 декабря 2021 года.
Отчет об итогах шестого выпуска и размещения облигаций
зарегистрирован Службой регулирования и надзора за
финансовым рынком при Министерстве экономики и
коммерции Кыргызской Республики 3 июня 2022 г.
•
•
•
•

Äàòà îêîí÷àíèÿ ðàçìåùåíèÿ - 9 àïðåëÿ 2022 ãîäà;
Êîëè÷åñòâî âûïóùåííûõ îáëèãàöèé - 100 000 øòóê;
Êîëè÷åñòâî ðàçìåùåííûõ îáëèãàöèé - 100 000 øòóê;
Îáùàÿ ñóììà øåñòîé ýìèññèè îáëèãàöèé, ïðèçíàííîé ñîñòîÿâøåéñÿ - 100 000 000 ñîì.

Í-82

На основании заявлении граждан,
Государственный природный
Парк «Чон-Кемин»
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
для передачи в аренду из земель,
Мало-Кеминского, Быстровского лесничества в кварталах
№3, 16, 31, 32, 20, 21 для озеленения, рекреационных целей и
для развития туризма.
Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî 10.07.2022 ã. ïî àäðåñó: ñåëî Òîðò-Êóëü,
óë.×.Àéòìàòîâà ¹17 â àäìèíèñòðàöèè ÃÏÏ «×îí-Êåìèí».
Ïî âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ ïî òåë.: (0701) 55-51-94,
(0701) 55-51-83.

ЖОГОЛДУ
УТЕРЯ

ªçãºí øààðûíûí
Ôó÷èê êº÷., 16
¿é¿í¿í òóðãóíó
Àáäóëëàæàíîâ Øàõàáèäèí
Êàìèëæàíîâè÷êå
ðàéñòàòòàí æåêå
èøêåðëèê áîþí÷à
áåðèëãåí ê¿áºë¿êò¿í
ÎÊÏÎñó 207966780,
ÈÍÍ 21412196400246
æîãîëãîíäóãóíà
áàéëàíûøòóó
æàðàêñûç
äåï òàáûëñûí.
Ï/Ï-239

Í-84

Â ñâÿçè ñ óòåðåé
ãîñóäàðñòâåííîãî
àêòà î ïðàâå ÷àñòíîé
ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ñåðèè × ¹317523 (îò
0Ç.05.2011 ãîäà) âûäàííûé
Êàðà-Áóóðèíñêèì ÌÐÎ íà
èìÿ Äæóìàáàåâà Áîëîòáåêà
Àíàðêóëîâè÷à ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Ï/Ï-034

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ.
àêòà ¹254577 íà èìÿ
Ðàõìàíîâîé Àíèñû
Íóðååâíû ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-81
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ОсОО «Дамас
Компани»

Информация о существенном факте, затрагивающем финансовохозяйственную деятельность ОАО «Айыл Банк».
Итоги проведения Внеочередного Общего собрания акционеров

îáúÿâëÿåò î
ñâîåì çàêðûòèè ñ
01.06.2022 ãîäà.

ОАО «АЙЫЛ БАНК»

Ïðåòåíçèè ïðèíèìàåòñÿ â
òå÷åíèå äâóõ ìåñÿöåâ ïî þðèäè÷åñêîìó àäðåñó: ã.Áèøêåê,
óë.Ìàòðîñîâà, 1 à, òåë.: (0312)
53-13-26.
Í-65

ЖОГОЛДУ
УТЕРЯ

Â ñâÿçè ñ óòåðåé
ñâèäåòåëüñòâà î
ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè ÈÏ Ñóëòàíàëèåâ
Ìûðçàáåê Êºëáàåâè÷
êîä ÎÊÏÎ 27736597,
ÈÍÍ 20106198100580 ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-66

Ýðìåãàëèåâ Òîêòîñóíãà
òèåøåë¿¿ æåð ó÷àñòîãóíà
(¿ë¿ø¿íº) æåêå ìåí÷èê
óêóãó æºí¿íäºã¿ ê¿áºë¿ã¿
¹025758 æîãîëãîíäóãóíà
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç
äåï òàáûëñûí.

Í-62

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНКЫ
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы окуу-ден
соолукту чыўдоо борборунун («Толкун» пансионаты)
ишмердїїлїгїн камсыз кылуу максатында уй жана кой
эти азыктарын сатып алуу їчїн сунуштоочуларды тандоо
жана алар менен алкактык макулдашууларды тїзїї їчїн
АЧЫК РЕСПУБЛИКАЛЫК СЫНАК ЄТКЄРЄТ.
Сынак боюнча документтер 2022-жылдын 15-июнунда саат 17.00гє чейин сынак документтерин кабыл алууєткєрїп берїї актысынын негизинде tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет.
Сынакка чейинки конференция 2022-жылдын 14-июнунда саат 15.00дє видеоконференция байланышы режиминде єтєт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл.
Сынак боюнча сунуштар 2022-жылдын 20-июнунда
саат 14.00гє чейин Бишкек шаары, Чїй проспекти, 168
дареги боюнча кабыл алынат.
Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар
кабыл алынбайт жана каралбайт. Кароого Улуттук банктан кабыл алуу-єткєрїп берїї актысынын негизинде сынак документтерин алган катышуучулардын сунуштары
кабыл алынат.
Сынак боюнча сунуштар 2022-жылдын 20-июнунда
саат 14.00дє Бишкек шаары, Т.Їмєталиев кєчєсї, 101
дареги боюнча каралат.
Бардык уюштуруу маселелери боюнча +996 (312)
66-91-52 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаўыздар болот.

СУЩЕСТВЕННЫЙ ФАКТ:

Òîêòîãóë ðàéîíóíóí
Æà¢û-Æîë àéûë ºêìºò¿í¿í
òóðãóíó Æýýíáàåâ Ðàèìáåê
Áàéæèãèòîâè÷òèí
æåð ¿ë¿ø¿íº òààíäûê
ê¿áºë¿ã¿ ñåðèÿñû ¹0295,
Á ¹006404, êîä: 3-07-030030-0131 æîãîëãîíäóãóíà
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç
äåï òàáûëñûí.

Ï/Ï-437

Â ñâÿçè ñ óòåðåé
óäîñòîâåðåíèå íà ïðàâî
âðåìåííîãî ïîëüçîâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ñåðèÿ Â ¹083131 íà èìÿ
Òàáàëäèåâà Àçàìàòà
Áåðäèêóëîâè÷à ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-68

Íîîêåí ðàéîíäóê Êàäàñòð
ìàìëåêåòòèê ìåêåìåñè
òàðàáûíàí Ñîïèåâà
Ìàðàïàòêà áåðèëãåí
èäåí. êîäó 3-04-04-10010261 Êî÷êîð-Àòà øààðû,
Òóðãåíåâ êº÷., 42/1 ¿é¿íº
áåðèëãåí òåõíèêàëûê
ïàñïîðòó æîãîëãîíäóãóíà
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç
äåï òàáûëñûí.

Ï/Ï-279

Êàäàìæàé ðàéîíóíà êàðàøòóó
¯÷-Êîðãîí àéûë àéìàãûíûí
Áîç àéûëûíûí òóðãóíó
Òàäæèáàåâ Ñîáèðæîíãî
òààíäûê ñåðèÿñû
× ¹470894 æåð ó÷àñòêàñûíà
áîëãîí ìàìëåêåòòèê
àêòûñû æîãîëãîíäóãóíà
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç
äåï òàáûëñûí.

Ï/Ï-975

ОАО «ЖАЛАЛАБАТЭЛЕКТРО»
уведомляет, что 3 июня 2022 года решением Совета
директоров ОАО «Жалалабатэлектро»:
1. Ïðåêðàòèòü ïîëíîìî÷èÿ ÷ëåíà Ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Æàëàëàáàòýëåêòðî» Ñûäûãàëèåâà Èëüãèçà Ìàíàòáåêîâè÷à ñ
03.06.2022 ãîäà ñîãëàñíî ïîäàííîìó çàÿâëåíèþ.

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ. àêòà ¹184081 íà èìÿ Ìàìáåòîâîé
Âåíåðû Ìóðàòîâíû ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-69

Àëàé ðàéîíóíà êàðàøòóó
Ã¿ë÷º àéûëûíûí òóðãóíó
Àáûòîâ Èñèðàæèäèíäèí
íààìûíà ñåðèÿñû ×
¹323142 (01.08.2011-æûëû
áåðèëãåí) æàíà × ¹390671
(06.02.2012-æûëû áåðèëãåí)
ìàìëåêåòòèê àêòûëàðû
æîãîëãîíäóãóíà
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç
äåï òàáûëñûí.
Í-71

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.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 31 ìàÿ 2022 ãîäà
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: ã. Áèøêåê, óë. Ëîãâèíåíêî, 14
Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: î÷íàÿ ôîðìà
Êâîðóì ñîáðàíèÿ: 100%
ÑÎÁÐÀÍÈÅÌ ÏÐÈÍßÒÛ ÑËÅÄÓÞÙÈÅ ÐÅØÅÍÈß:
1. Âîçëîæèòü ôóíêöèè ñ÷åòíîé êîìèññèè íà ïðåäñòàâèòåëÿ íåçàâèñèìîãî ðååñòðîäåðæàòåëÿ ÎñÎÎ «Registrum» («Ðåãèñòðóì»)
Ìîëòîåâó Çàðèíó Ýðêåáàåâíó.
2. Óâåëè÷èòü êîëè÷åñòâî îáðàùàåìûõ ïðîñòûõ àêöèé ÎÀÎ «Àéûë
Áàíê» ïóò¸ì ðåãèñòðàöèè è ðàçìåùåíèÿ íîâîãî âûïóñêà (âîñåìíàäöàòîé ýìèññèè) ïðîñòûõ àêöèé ÎÀÎ «Àéûë Áàíê».
Ñòðóêòóðà è ïîðÿäîê ðàçìåùåíèÿ âîñåìíàäöàòîé ýìèññèè
ïðîñòûõ àêöèé ÎÀÎ «Àéûë Áàíê»:
- âèä è ôîðìà öåííûõ áóìàã – ïðîñòàÿ èìåííàÿ àêöèÿ â áåçäîêóìåíòàðíîé ôîðìå, â âèäå çàïèñåé íà ñ÷åòàõ;
- êîëè÷åñòâî àêöèé âûïóñêà – 70 000 (ñåìüäåñÿò òûñÿ÷) ýêçåìïëÿðîâ ïî öåíå ðàçìåùåíèÿ (íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòè) 10 000
(äåñÿòü òûñÿ÷) ñîì êàæäàÿ, èòîãî – 700 000 000 (ñåìüñîò ìèëëèîíîâ) ñîì;
- óñëîâèÿ è ïîðÿäîê ðàçìåùåíèÿ àêöèé – çàêðûòîå ðàçìåùåíèå
(÷àñòíàÿ ýìèññèÿ) ïóò¸ì ïåðñîíàëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ Ìèíèñòåðñòâó Ôèíàíñîâ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè;
- ôîðìà è ïîðÿäîê îïëàòû àêöèé – äåíåæíûìè ñðåäñòâàìè â íàöèîíàëüíîé âàëþòå, â áåçíàëè÷íîé ôîðìå;
- ñðîê ðàçìåùåíèÿ àêöèé – â òå÷åíèå òð¸õ ìåñÿöåâ ñ äàòû ðåãèñòðàöèè âûïóñêà àêöèé ÎÀÎ «Àéûë Áàíê» â óïîëíîìî÷åííîì
ãîñóäàðñòâåííîì îðãàíå Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè ïî ðåãóëèðîâàíèþ ðûíêà öåííûõ áóìàã.
Ïðè ýòîì îáùåå êîëè÷åñòâî âûïóùåííûõ ïðîñòûõ àêöèé ÎÀÎ
«Àéûë Áàíê» ñîñòàâèò 662 462 (øåñòüñîò øåñòüäåñÿò äâå òûñÿ÷è ÷åòûðåñòà øåñòüäåñÿò äâà) ýêçåìïëÿðà ïî öåíå ðàçìåùåíèÿ (íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòè) 10 000 (äåñÿòü òûñÿ÷) ñîì êàæäàÿ. Òàêèì îáðàçîì, óñòàâíûé êàïèòàë áàíêà ñîñòàâèò 6 624 620
000 (øåñòü ìèëëèàðäîâ øåñòüñîò äâàäöàòü ÷åòûðå ìèëëèîíà
øåñòüñîò äâàäöàòü òûñÿ÷) ñîì.
3. Óòâåðäèòü Óñòàâ ÎÀÎ «Àéûë Áàíê» â íîâîé ðåäàêöèè.
Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó óñòàâ ÎÀÎ «Àéûë Áàíê», óòâåðæä¸ííûé ðåøåíèåì Ãîäîâîãî Îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ
«Àéûë Áàíê» îò 29 ìàðòà 2022 ãîäà (ïðîòîêîë ¹2), ñ ìîìåíòà ïðîõîæäåíèÿ ïåðåðåãèñòðàöèè ÎÀÎ «Àéûë Áàíê» â îðãàíàõ
Þñòèöèè è äðóãèõ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíàõ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè.
Ïðîèçâåñòè ïåðåðåãèñòðàöèþ ÎÀÎ «Àéûë Áàíê» â îðãàíàõ þñòèöèè è äðóãèõ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíàõ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè.
Íàñòîÿùèì ïîäòâåðæäàåì, ÷òî óêàçàííûå ñâåäåíèÿ â íàñòîÿùåì ðåøåíèè, à òàêæå ñâåäåíèÿ, ñîäåðæàùèåñÿ â ïðåäñòàâëåííûõ äëÿ ãîñóäàðñòâåííîé ïåðåðåãèñòðàöèè äîêóìåíòîâ, äîñòîâåðíû, è â óñòàíîâëåííûõ çàêîíîì ñëó÷àÿõ âîïðîñû ïåðåðåãèñòðàöèè Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà “Àéûë Áàíê” ñîãëàñîâàíû ñ ñîîòâåòñòâóþùèìè ãîñóäàðñòâåííûìè îðãàíàìè è/
èëè îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ”.

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ðàçðåøèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ
(áëàíêîâ íà âúåçäû â ñòðàíû) ÎñÎÎ «Òðàíçèò
òðèñòà äâåíàäöàòü» â êîëè÷åñòâå 10 øòóê
¹
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ñòðàíà íàçíà÷åíèÿ è âèä áëàíêà
Ëàòâèÿ óíèâåðñàë
Ëàòâèÿ 2-õ
Óêðàèíà óíèâåðñàë
Ãðóçèÿ 2-õ ñòîðîííÿÿ
Óêðàèíà óíèâåðñàë
Ãðóçèÿ 2-õ ñòîðîííÿÿ
Óêðàèíà óíèâåðñàë
Ãðóçèÿ 2-õ ñòîðîííÿÿ
Óêðàèíà óíèâåðñàë
Ãðóçèÿ 2-õ ñòîðîííÿÿ

Íîìåð áëàíêà
340809
338578
153763
813152
153762
813200
153783
813210
153700
802136

ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûìè.
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СУЩЕСТВЕННЫЙ ФАКТ:

ОАО «ВОСТОКЭЛЕКТРО»
уведомляет, что 3 июня 2022 года решением Совета
директоров ОАО «Востокэлектро»:
1. Ïðåêðàòèòü ïîëíîìî÷èÿ ÷ëåíà Ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Âîñòîêýëåêòðî» Ñûäûãàëèåâà Èëüãèçà Ìàíàòáåêîâè÷à ñ 03.06.2022
ãîäà ñîãëàñíî ïîäàííîìó çàÿâëåíèþ.

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

Жарнамалардын мазмунуна
редакция жооп бербейт.

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

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

erkintoo@mail.gov.kg

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

Èíäåêñè: 68451
"Учкун" ААКнын
басмаканасында басылды.
Áóéðóòìà ¹501. Íóñêàñû 5936
Áàñóóãà 06.06.2022-æ. ñààò 19.00äº áåðèëäè
Ñàòûê êåëèøèì áààäà

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити
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2022-жылдын 7-июну

ЖАН ДЇЙНЄ
Акын Нуриза ЄМЇРБАЕВА:

“УЛУУ СЇЙЇЇ
АЙТМАТОВ
МЕНЕН
БЇБЇСАРАДАН
КИЙИН ТОКТОЙТ
ОКШОЙТ...”
Нуриза Ємїрбаева Москвадагы МГУнун
бутїрїїчїсї. Учурда Тїркия шаарында
жашайт. Таланттуу акын жана жазуучу
кыз менен дилмаек курдук.
- Ырларыўызда айтар ойду єз каалаганыўыздай жазып, чыгармаўыз купулуўузга толо тїшкєн кезде кандай
сезимдер курчап алат сизди?
- Жаўы жазган ырыў єзїўдїн
кєўїлїўдєгїдєй чыкса, чоў иш
кылгансып сїйїнїп каласыў го.
Ырды кайра-кайра окуп, толкундап дегендей. Бирок, кєптєн бери
андай бактылуу сезимге туш боло элекмин. Анткени “ушул жакшы ыр болду” деп єзїм сїйїнгїдєй, єзїм ишенгидей ыр жаза
элекмин. А єзїўє жакпаган ыр
башкаларга деле жакпайт экен.
- Жакында Нарсулуу Гургубай эже менен биргеликте жазган “Кат турмуш” китебиўер адабий журтчулукту бир сыйра уу-дуу кылды,
эже экєєўєрдє чыгармачылык
жолдоштуктан сырткары да
адамдык же курбулук бир жакындык бар. Мынчалык жакындыкка, боордоштукка чыгармачылыктан тышкары эмнелер себепкер болду деп ойлойсуз?
- “Адамдардын ортосундагы
достук, жакындык кєп жылдарды талап кылат, ар кандай сыноолордон єтїп отуруп, анан бекемделет” деп айтышат го. Мунун канчалык чындыгы бар билбейм. Нарсулуу эже экєєбїздїн
таанышканыбызга аз эле убакыт болду. Бирок мен эжени
бир ємїр тааныгандай, бир їйдє чоўойгондой эле сезиле берет. Ал эми экєєбїздїн ортобузда жакындыгыбызды, бирибирибизге болгон ишенимибизди сынай тургандай деле окуялар болгон жок. Балким болгондур. Єзїбїз байкап-байкабай
єтїп кеткендирбиз... Азыр ойлоп
кєрсєм биз аз жолугат экенбиз.
Єзгєчє акыркы 5 жылда їч эле
жолу жолугуптурбуз. 2021-жылы Стамбулда, 2019-жылы Бакуда, 2018-жылы Кыргызстанда.
2018-жылы Кыргызстанга чогуу
барганыбызда биздин їйдє 3-4
кїндєй жїрдїк. Ошол кїндєрдє
эже мага: "Нїкї, биздин эмнеге
жакын болуп калганыбызга эми

тїшїндїм, жакын адамдардын
алган тарбиясы, балалыгы, алар
чоўойгон їй дагы окшош болот
турбайбы деп айтты. Ошондон
улам адамдардын ортосундагы
чыныгы достуктун, жакындыктын сыры, себептери биз ойлогондон да тереўирээкте болот
экен деп калдым" деди.
- “Кат турмушта” жазылган аялдардын тагдырын
окуп отуруп бир таў калыштуу нерсе байкадым. Єзїнїн
бактысыз экенин билип, бирок “бактылуулуктун” сїрєтїн тарткан аялдар чын эле
кєппї?
- Кєп болбосо дагы жакшы эле
бар. Анткени кыргыз аялдары
бактысыздыгынан эмес, бактысыздыгым ачыкка чыгып калат
деп кєбїрєєк намыстанышат. Уялышат. Эл эмне дейт. Балдарым
эмне болот деген эки себеп бар.
Їчїнчї дагы бир чоў себеп, эркектерге болгон кєз карандылык.
Ушундан кетсем эле жашоом єтпєй талаада калам деген коркуу.
Бул ємїр бир эле жолу берилет
деген сєздї этибар албай, эртеў
жашоо-турмушум оўолуп, балдарым чоўоюп, бактылуу болуп
кетем деп кыйналганын жаап жашырып жашап келишкен, жашап жатышат. Бирок бул нерселер кєбїрєєк улуу муунга тиешелїї. Кийинки муун андай эмес.
Азыр кыргыздын кыздары єзгєрдї. Єзїн сыйлаган, башкаларга
жемин жедирбеген, єз бактысын
бардык нерседен жогору койгон,
єзїн, бала-чакасын багып кете
ала турган жаўы мїнєз кїттї,
кїч кїттї.
- Ошол эле “Кат турмушка”
кайрылсак, эркек каармандар
мажирєє, чечкинсиз, майда...
Чыныгы жашоодо?
- “Кат турмуштагы” эркек
каармандар чет жерде, ар кандай
кыйынчылыктарга туш болуп,
жашоолору сынып калган мигранттар. Ошондой адамдардын
образы. Бактылуу, ийгиликтїї,
мїнєзї курч, жашоо-турмушу
жакшы адам мигрант болбойт
да. Алардын бактысыз, майда,

чечкинсиз болуп калгандары
кечиримдїї болушу мїмкїн дейин десеў, чыныгы жашоодо деле ошол мїнєздєгї адамдар кєп.
Кїнїгє эле каршыбыздан чыгып
атпайбы. Жашоодо деле, соцтармактарда деле аял-эркек деп бєлїнбєй капкайдагы эле ушакайыўды териштирип, талкуулап,
ажылдашып, майдаланып отуруп калдык.
- Ушундан улам бир суроо
жаралды, аял-эркектин ортосундагы улуу сїйїї тек гана поэзияда же болбосо искусствонун ар кандай тїрлєрїндє гана жашап калгандай,
а кїнїмдїк турмушта андай
улуулук жоктой... Сизге кандай сезилет?
- Жашоодогу бар нерсе искусстводо чагылдырылат деп ойлойм. Улуулук, улуу сезимдер албетте жашоодо бар, болгон. Болгону азыркы кїндє бардык нерсе
майдаланып кетпедиби. Адамдардын адамдык милдети, жашоосу, багыты, максаты баары майдаланган жерде сїйїїсї
да майдаланып калды. Болбосо
Олжобай менен Кишимжан, Аксаткын менен Кулмырза сыяктуу
эл ичинде ашыктар жашаган да.
Алар жашаганы їчїн чыгармалар жазылып, адамдар їлгї катары кєрїп, сїйїїгє жоопкерчиликтїї мамиле кылып, сїйїї
їчїн баатырдыкка, курмандыкка
барышса керек. Андан кийин эле
Айтматов менен Бїбїсаранын сїйїїсї деп тамшанып, суктанып,
їлгї кылып айтып жїрєбїз. Бирок, улуу сїйїї деген сезим, тїшїнїк Айтматов менен Бїбїсарадан кийин бїтєт окшойт деп
ойлоп кетем. Анткени акыркы убактарда уламышка айлана тургандай улуу сїйїї кездештире элекмин, уга элекмин. Маселен мындан 30 жылдан кийин,
50 жылдан кийин азыркылардан
кимдин сїйїїсїн мисал кылып
улуу сїйїї деп кєрсєтєбїз... “Аял
деген їйдє отуруп бала тарбиялашы керек”, “эркек кишиге єйдє
карап сїйлєбєш керек” деп калган жигиттерибиздин сїйїїсїнбї
же “мен сенин ємїрлїк жарыўмын, менин сєзїмдєн чыкпа”,
же болбосо жигитке “мен сени

сїйєм, сен менин бийигимсиў”
деп атып эле эртеси жигитти
ашата сєгїп калган, же жигитти сїйєм деп жатып эле байлык
їчїн, атак їчїн башканы ээрчип кетип аткан кыздардын сїйїїсїнбї?.. Ошондон улам аруу,
улуу сїйїї Айтматов менен Бїбїсарадан кийин токтойт окшойт
деп ойлоп калам.
- Учурда коомдогу ар кайсы идеологиялык агымдар
элди бириктирбей, ар кайсы
багытка жетелеп баратат...
Ар кайсы агымды туу тутунуп алышып, кєз караштардын келишпестигинен жаатташып айтышуу соцтармактарда ж.б. жерлерде адатка
айланууда. Алардын ичинен
єзгєчє жаштардын абалы кєбїрєєк кейитет. Биз жаштарды ушундан артка кайтарып,
улуттук нарктын баалуулугун
туу тутууга їйрєтє алабызбы?
- Бул абал, бул маселе мени да
кейитет. Дагы кєптєрдї кейитет.
Ушинтип ойлонгондор, кейигендер кєппїз. Бирок биз бириге албай жатат окшойбуз. Єзїбїздєн
кичинекейлерди ээрчите албай
жатабыз. Аларды азгырып, башка улуттардын маданият-салтын
бизге сиўирип аткандарга каршылык кєрсєтє албай жатабыз.
Биз ушинтип ар кайсы бурчта ар
ким єз арабасын тартып жатканда бардык жаштар башаламандыкка сїўгїп кетти. Ар кимди
ээрчип бараткан жаштарды “ай,
бери бас, ал туура эмес, бул туура” деп койсок эле алар бизди
кєздєй бурулуп кетпейт да. Сєз
менен айтып жеўе турган нерсе
эмес бул. Азыр сєздїн заманы
эмес. Азыр программанын, баш
айлантуунун, каражаттын, кызыктыруунун заманы менимче.
Башка агымдар жаштарга эмнени берип жаткан болсо биз ошонун ордун баса турган, аларды
кызыктыра турган нерселерди
сунушташыбыз керек. Єзїбїздїн тамырыбызга кайтара тургандай чоў программа менен иштешибиз зарыл. Бирок, кайсыл
жерден, кантип баштайбыз, аны
билбейм...
- Жакында эле коомчулукту
оўбогондой чууга салган эки

окуя катары менен єттї. Бири – Москвада бала багуучулукка жалданып барып туугандарынан таяк жеген секелек кыздын окуясы... Экинчиси, Сузактагы мугалим менен окуучунун ортосундагы
пикир келишпестик... Ошол
окуялар да коомчулукту бир
топ эле жаатташтырып койгону байкалдыбы?
- Байкалбай анан, бир ырчынын кєйнєгїн тартышып, жаатташкан биздин коом їчїн жогорку эки окуя чоў себеп болду окшойт. Адатта мен мындай учурларда элге кошулуп тартышып,
талашып, оюмду айтып чыга
калбайм. Тек гана ичимден ойлонуп, таразалап кыйнала берем.
Эми 11 жаштагы кыз бала да. Бала кантип башка баланын жоопкерчилигин ала алсын? Москванын катаалдыгына 11 жаштагы
бала эмес чоў кишилер араў чыдайт. Чыдабаганы канча?. Ошондой кайнап турган турмушка баланы тїртїп жаткан ата-энесин,
ошол кызды Москвага чакырткан туугандарын, деги эле балдардын балалыгын уурдап жаткан адамдардын баарын жазалаш
керек. Же жазаландыбы, билбейм. Бирок бул окуя баланы бага албагандан кийин, ага жакшы
жашоо, тарбия, билим бере албагандан кийин, аны башкаларга кор кылып бул дїйнєгє алып
келбе деп ата-энелерге эскертїї
бергендей эле болду.
Ал эми экинчи окуя тууралуу...
Ишенесиўби, єзїм ичимден ушул
окуяны 2-3 кїн салмактап жїрдїм. Окуучулук кїндєрїмдї эстедим. Мугалимдердин бизди
какыс-кукус кылганын, урушкандарын эстедим. Чапкандарын да эстедим. Жылмаюу
менен, ал тургай жакшы кєрїп эле эстедим. Бирок ал убак
башка болчу, биз дагы, мугалимдерибиз дагы башка болчу... Азыр бир окуучу мугалимдин каршысына чыгып ошончо ачуу сєздєрдї айтып жатса,
ага сабыры жетпеген мугалим
окуучуну сабап жатса, аны бирєє видеого тартып алып ырбатып жиберсе, башкаларыбыз
эки жаат болуп урушуп жатсак
демек баарыбыз кїнєєлїїбїз.
Бирок аны моюнга албай эле,
балдардын тарбиясын, билимин
мектепке тїртє салып жаткандайбыз. Бала їйдє тарбияланып, мектепте билим алыш керек. Тарбия берїїдє деле, билим
берїїдє деле ата-эне мугалимге,
мугалим ата-энеге жардам бериш
керек деп ойлойм.
- Сїрєттєрїўїздєн итмышыкка жакын экениўиз
байкалат. Їй жаныбарлары
адамдын жалгыздыгын бєлїшє алабы?
- Жеке эле жалгыздыгыўды эмес, кайгыўды, кубанычыўды деле бєлїшє алат. Паша
(итим) менин їч жылдык досум.
Їч жылдан бери жакшы-жаман
кїнїмдє жанымда жїрєт. “Ит
адамдын досу” деген сєз бар го.
Чын эле ит адамдын досу. Бирок адам иттин досу болуш їчїн
кєп нерсе керек экен. Жашаган
їйїўдєн орун берип, жеген тамагыўдан бєлїшїп койсоў эле
ага жакшы дос болуп кете албайсыў. Жоопкерчилиги чоў. Мен
да Пашага жакшы дос болуунун
аракетин кєрїп жїрєм.
Даярдаган
Махабат АЛЫМБЕК кызы

