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Жыргалбек ШАКИЕВ:

ККМ – КЄМЇСКЄ ЭКОНОМИКАНЫ
КЫСКАРТАТ

СУУ ТАРТЫШТЫГЫ
БОЛБОЙТ

Министрлер Кабинетинин Тєрагасы Акылбек Жапаров борбор калаанын “Дордой Фуд” азык-тїлїк
базарында иш алып барган жеке
ишкерлер менен конструктивдїї
пикир алышты. Анда контролдуккассалык аппараттарды (ККМ)
орнотууга жана эсеп-фактураны
киргизїїгє каршы чыккан ишкерлердин позицияларын жана сунуштарын укту. Алар адам факторун жокко чыгарып, эски патенттик системаны электрондук форматка єткєрїп берїїнї суранышты. А.Жапаров ишкерлерге ККМди киргизїї зарылдыгы боюнча
мамлекеттик саясатты, ККМ Министрлер Кабинетине социалдык
милдеттенмелерди аткарууга,
ошондой эле кємїскє экономиканы жана контрабанданы кыскартууга жардам берерин тїшїндїрїп берди. Муну менен катар ишкерлерди салыкты ак ниеттїїлїк
менен тєлєєгє жана калктын саламаттыгына терс таасирин тийгизген антибиотиктери бар шектїї азык-тїлїктєрдї сатуудан баш
тартууга чакырды.

«Єзїбїз жынсы
кийимдерин
чыгара
баштайбыз»

9-БЕТТЕ
“Жалгыздыктын
жїз жылы”

Бул тууралуу Айыл чарба министри Аскарбек Жаныбеков
билдирди. Анын айтымында, быйылкы жылы жаанчачындын молдугуна жана сугат суусунун берилишине
байланыштуу тїшїмдї жоготуу да болбойт. Министр
сугат суусун бир эле учурда бардык каналдар аркылуу
жеткирїї мїмкїн эместигине, тартипти сактоо менен
гана маселе чечиле тургандыгын белгиледи.

6-БЕТТЕ
Кыргыздын
жээни Даниэль
мамлекеттик расмий гезитине 2022-жылдын
2-жарым жылдыгына жазылуу жїрїп жатат.
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.

8-БЕТТЕ
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ПРЕЗИДЕНТ АМИНА
МОХАММЕДДИ КАБЫЛ АЛДЫ
КР Президенти Садыр Жапаров
10-июнда Бириккен Улуттар
Уюмунун Башкы катчысынын
Биринчи орун басары Амина
Мохаммедди кабыл алды.
Жолугушууда Кыргызстан менен БУУнун ортосундагы кызматташтыктын актуалдуу маселелери боюнча пикир алышышты. Мамлекет башчысы єткєн жылы 16-декабрда Кыргызстандын демилгеси менен БУУнун Башкы Ассамблеясы быйылкы жылды “Тоолорду туруктуу
єнїктїрїїнїн эл аралык жылы”
деп жарыялаган резолюцияны
кабыл алганына токтолду. Ошондой эле, сентябрда БУУнун Башкы ассамблеясынын 77-сессиясынын алкагында Тоолорду туруктуу єнїктїрїї боюнча жогорку деўгээлдеги кеўешме єткєрїї
пландалып жатканын белгиледи. Ал эми БУУнун Башкы катчысынын биринчи орун басары
Амина Мохаммед жылуу кабыл
алгандыгы жана меймандостугу їчїн Президентке ыраазычылык билдирип, БУУнун Башкы

катчысы Антониу Гуттериштин
саламын жолдоду. Сєз соўунда Амина Мохаммед Президент
Садыр Жапаров башында турган

Мамлекет башчысы Садыр
Жапаров 12-июнда жеўил єнєр жай
кызматкерлерин кесиптик майрамы –
Жеўил єнєр жай кызматкерлеринин кїнї
менен куттуктады.

кыргыз делегациясы ушул жылдын ноябрында єтє турган климат боюнча саммитке катышарына їмїт артты.

ФУТБОЛДУК БЕТТЕШ
Президент Садыр Жапаров 11-июнда борбор калаадагы Д.Ємїрзаков атындагы стадиондо Кыргыз Республикасы жана Мьянманын курама командаларынын футболдук беттешине кїбє болду. Бул Азия Кубогу — 2023 тандоо
этабынын экинчи беттеши. Кыргызстандын футбол боюнча курама командасы Мьянманын курама командасын 2:0
эсебинде утуп алды. Эске салсак, 8-июнда биринчи турда
Кыргызстандын курама командасы Сингапур курама командасын 2:1 эсебинде утуп алган.

Анда “Жеўил єнєр жай тармагы чакан
жана орто ишкерликтин эў динамикалуу єнїгїп жаткан багыты болуп саналат.
Анын їлїшїнє єндїрїлїп жаткан продукциянын жалпы кєлємїнїн 3 пайызы
жана жалпы єнєр жай тармагында иштегендердин санынын 30 пайызы туура келет. Бул кєрсєткїчтєр республикабыздын
жеўил єнєр жайы эў кєп жумуш орундары менен камсыздап, социалдык маселелердин чечилишине олуттуу салым кошуп жаткандыгын айтып турат. Ата мекендик тигїї ишканаларынын продукциялары ЕАЭБ єлкєлєрїндє атаандаштыкка жєндємдїї экени маалым. Ошондой эле республиканын экспорттук товарларынын маанилїї позициясында турат. Кыргызстан єзїн жеўил єнєр жай
тармагы боюнча кызматташууда ишенимдїї єнєктєш экенин кєрсєтє алды.
Бизде керектєєчїлєр їчїн маанилїї болгон єндїрїш кєлємїн кєбєйтїїгє чоў
мїмкїнчїлїк бар” деп белгилеп, жеўил
єнєр жай тармагынын кызматкеринин
иштерине ийгиликтерди каалады.

Улуу Британия жана Тїндїк
Ирландиянын Бириккен Королдугунун Премьер-министри Борис Жонсон КРнын Президенти
Садыр Жапаровго эки єлкєнїн
дипломатиялык мамилелеринин
тїзїлгєндїгїнїн 30 жылдыгына
байланыштуу куттуктоо катын
жолдоду. Куттуктоодо “Акыркы
30 жылдын ичинде Улуу Британия менен Кыргыз Республикасы достукка жана тїшїнїїгє негизделген маанилїї єнєктєштїктї єнїктїрїї їчїн бирге иштешти. Бїгїнкї кїндє бул кызматташтык коопсуздук жана коргонуу, экономикалык жана адамдык єнїгїї, соода жана маданият
тармактарын камтыганына абдан
кубанычтамын” - деп айтылат.

“ОТУЗ ЖЫЛДА ТАРЫХТЫН
ООР СЫНООЛОРУНАН КЫЙГАП
ЄТЇП КЕТЕ АЛГАН ЖОКПУЗ”
Президент Садыр Жапаров
июнь окуясынын 12 жылдыгына
карата кайрылуу жасап,
тємєнкїлєргє токтолду.

ЖЕЎИЛ ЄНЄР ЖАЙ
ТАРМАГЫ ИШЕНИМДЇЇ
ЄНЄКТЄШ

КУТТУКТОО КАТЫ

Президент Садыр ЖАПАРОВ:

- Жети дубан эли бар, жети
башка єзгєчєлїї жери бар Мекенибиз – Кыргызстандын башынан нелер гана єткєн жок. Элибиз эмне деген гана мезгилдерди, эмне деген гана оош-кыйыш
тагдыр чечер кїндєрдї кєрбєдї. Мына ошолордун баарынан
улуу нарктын, каада-салттын, бекем ынтымактын, урагыс биримдиктин аркасында сакталып келе жатабыз. Эгемендикке ээ болгон 30 жыл ичинде тарыхтын оор
сыноолорунан кыйгап єтїп кете алган жокпуз. Алардын бири – 2010-жылдагы каргашалуу
Июнь окуясы. Эзелтен эле кєп
улуттун єкїлдєрї байырлаган
їч миў жылдан ашуун тарыхы
бар байыркы Ош калаабыз менен
жаштыктын шаары аталган, жайлуу Жалал-Абад шаарында тышкы кїчтєр, ички сепаратисттер –
єлкєбїздїн келечегине кєрє албастык кылган душмандар бизди бєлїп-жаруу аракеттерин жасашты. Ошол кїчтєр мамлекеттин келечегин эмес, єз кызыкчылыгын ойлоп, коомго улуттар
аралык кастык мамилени козуткан жалган маалыматтарды таратып, ынтымагыбызга доо кетирип, коюн-колтук алышып жашаган эки элди бєлїп-жарды. Кан
тєгїлїп, энелер боздоду, аталар
сыздады, балдар жетим, аялдар
жесир калды. Эў коркунучтуусу
Ата Мекендин бїтїндїгїнє доо
кетирген коогалаўга туш болдук.

ДААНЫШМАНДЫК,
САБЫРДУУЛУК
БЇТЇНДЇКТЇ
САКТАП КАЛДЫ
- Бирок карт тарыхта мындан да оор, мындан да кыйын
тагдырларды баштан кечирген
элибиз кеменгерлиги, кеў пейилдиги, даанышмандыгы, сабырдуулугу менен ортодогу жалындаган єрттї єчїрїп, бїтїндїгїбїздї сактап калды. Тынчтык турмушту калыбына келтирїїнїн жана туруктуу єнїгїї жолуна тїшїїнїн уникалдуу їлгїсїн кєрсєттї. Элибиздин ушул асыл сапатын, наркнасилин баалай билишибиз зарыл! Биз ар жылы ошол апаатта
кайтыш болгондорду эскеребиз,

Жараткандан аларга бейиштен
орун берсин деп тилейбиз. Кыргыз эли жардамга кол сунгандарды эч качан эсинен чыгарбайт. Ошол оор кїндєрї єлкєбїзгє колдоо кєрсєткєн бардык
тараптарга, эл аралык коомчулукка ыраазылык билдиребиз.
Жабыркагандарга жардамын аябаган жалпы журтубузга рахмат
айтабыз. Мына ошол каргашалуу
окуя бир чєлкємдє жашаган бардык этнос єкїлдєрїнє ынтымак
баарынан бийик турарын дагы
бир ирет далидеди деп ойлойм.
Каргашалуу апаат кєп нерсеге
кєзїбїздї ачып, єлкєнїн биримдигине байланыштуу ар бир аракетибизге аяр мамиле кылуу керектигин таамай тастыктап берди. “Мен – кыргызстандыкмын!”
деп сыймыктанган ар бир жаранга єлкє їчїн жооптуу экендигин
сездирди. Бул кїн бизге кандуу
калабаны эске салуу менен бирге, мындан ары достук-ынтымак
мамилени чыўдоо милдетин эскертип турат! Эў оболу келечек
муун їчїн кубаттуу жана єнїккєн Кыргызстанды куруу мойнубуздагы ыйык парз экенин сездирип турат!

ЖАРАТКАН
ЭЛ-ЖЕРИБИЗДИ
КОЛДОСУН!
- Єлкє жетекчилигинин кєўїл чордонунда ар дайым улуттар арасындагы биримдикти жана этностордун ортосундагы ынтымакты коргоо маселеси турушу кажет. Єлкєбїздє улуттук
саясатты жїзєгє ашырууда абдан кылдаттык зарыл! Кыргызстанда кайсы гана улуттун єкїлдєрї болбосун – баарыбыз бардык улуттардын маданиятына,
їрп-адат, каада-салтына аяр мамиле жасоо керектигин эстен чыгарбашыбыз керек. “Ынтымагы
бар элдин – ырыскысы мол болот”
демекчи, мындан ары кагылыштарды болтурбоо їчїн этносторду бириктирген жалпы идеология, жаштарды толеранттуулукка тарбиялоого багыт болушу керек. Кыргызстаныбыздын кызыл
байрагынын астында башыбызды
бириктирип, єлкєбїздї алга сїрєшїбїз зарыл! Кыргызстандагы
тынчтыкты жана бакубатчылыкты єзїбїздєн башка эч ким камсыз кыла албайт. Жараткан элжерибизди колдосун! Жолубузду
ачып, ынтымак, берекет берсин!

ЭЛ АРАЛЫК КЄП ТАРМАКТУУ ИШКЕР МИССИЯСЫ
Министрлер Кабинетинин
Тєрагасы Акылбек
Жапаров россиялык
компаниялардын
Эл аралык кєп тармактуу
ишкер миссиясынын
Кыргыз Республикасында
ачылышында сєз сїйлєдї.
Ал россиялык компаниялардын ишкер миссиясы жаўы єндїрїштїк жана инвестициялык долбоорлорду ишке киргизїї келечеги менен эки єлкєнїн бизнес субъектилеринин
єнєктєштїк байланышын орнотууга тїрткї болоруна ишенимин билдирди. Ошондой
эле, “Кыргыз Республикасы

Анын негизи катары гармониялуу жана либералдык мыйзамдар, жогорку социалдык
жоопкерчилик жана адилеттїї
сот системасы болот. Республиканын бийлиги бизнес менен диалогго жана инвесторлор
єзїн кыргыз рыногунда эркин
жана ыўгайлуу сезиши їчїн
колдон келген кїч-аракетти
жумшоого даяр” деген оюн айтты. Россия-Кыргыз єнїктїрїї
фонду уюштурган иш-чарага
Россиядан 100дєн ашуун алдыўкы компаниялардын єкїлдєрї катышты.
єзїнїн стратегиялык максаты
катары жаўыланган жагымдуу

инвестициялык климатты калыптандырууну белгиледи.

Даярдаган
Жазгїл КАРБОСОВА

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити

3

2022-жылдын 14-июну

КЄЗ КАРАШ
Элдар АБАКИРОВ:

“КЫТАЙ – КЫРГЫЗСТАН – ЄЗБЕКСТАН
ТЕМИР ЖОЛУ ЄНЇГЇЇНЇН ЖАЎЫ БАГЫТЫ”

Є

зїнчє кереге жайып, тїндїк кєтєргєн ар бир жигит ємїрїнє єрнєк болоор
адамды эш тутуп, їлгї алып, ошого жараша тїзєлїп, алдыга умтулат же
болбосо башкаларга їлгї болуп, караўгыда жол таап, кеменгерлигин
кєрсєтєт. Колунан келсе кайрылып баргандардын шагын сындырбай каралашып,
алдыга сїйрєйт, акыл айтат. Ар бирин мамилеси менен дарылап, жєлєйт,
таяйт. Бул чыныгы адамгерчилик сапаттар єзїнїн єзгєчє кєз карашы, билими,
жєнєкєйлїгї менен башкалардан айырмаланып, жаш болсо да эл жїгїн кєтєрїїгє
далалаттанган Элдар Абакировго таандык. Мындай жаштарыбыздын жаўыча
ой жїгїртїїлєрї, идеялары, иш-тажрыйбасы єлкєнї экономикалык жактан
єнїктїрїїгє єз салымын кошот деген ишеним зор. Тємєндє анын кєз карашын,
пикирин ортого салдык.

КЕСИП – КЕЛЕЧЕК
Жакында Бишкекте Президентибиз Садыр Жапаров менен Казакстан Республикасынын Президенти Касым-Жомарт Токаевдин
катышуусунда Аль-Фараби атындагы Казак улуттук университетинин филиалынын расмий ачылышы болду. Аны ачуу чечими Президент Садыр Жапаровдун 2021-жылдын мартында Казакстанга болгон
мамлекеттик иш-сапарынын жыйынтыгында кабыл алынган. Бир
жылдын ичинде уруксат алып, ишке киргизїї эў чечкиндїїлїк кадам экендигин баса белгилегим келет. Окуу жай бїгїнкї кїндє Кыргызстанда жана чет єлкєлєрдє талап кылынган IT- технологиялары,
тоо-кен иштери, жаратылыш ресурстарын пайдалануу, туризм ж.б.
адистерин даярдап чыгарат. Мындан 20 жыл мурда мен да бул окуу
жайдын Алматыдагы филиалынын
механика-математика факультетин бїтїргєм. Дїйнєлїк рейтингде 175-орунда турган окуу жайда
окуганыма сыймыктанам. Ошол
алган билим менен бїгїнкї кїнгє
чейин жумуш издеп кыйналбаганыма ыраазымын.

БИЛИМГЕ ЖАРАША
МУУН АЛМАШАТ
Бїгїнкї кїндє єлкєбїздїн билим
берїї тармагы чындыгында эле эў
чоў реформага муктаж. Ал ойлонулуп, тереў анализденип жасалган кадамдардан кєз каранды болуп турат. Мен министрдин жаўыланууга жасаган аракеттерин колдойм. Бирок, кєпчїлїк учурда биздин єлкєдєгї аталган тармак, анын
єкїлдєрї жаўылануу бурулушуна
таптакыр даяр эместигин кєрсєтїп
коюп жатышат. Билим жаатында
єнїкпєсєк эч качан єлкєбїз єнїкпєйт. Бул багытта мен экономика
менен байланышкан сунуш киргизгим келет. Ал кандай реформа? Ар бир Кыргызстанда тєрєлгєн баланын виртуалдык чєнтєгїнє бюджеттен каражат бєлїнїп туруш керек. Ошондо ар бир баланын
артынан бала бакча, мектеп чуркай баштайт. Окуучунун ал мекемеде окуусу їчїн болгон аракеттерин кылышат. Себеби, ошого жараша ал окуу жайга бюджеттен каражат келет. Бул табигый атаандашуу
болот дагы ата-эне менен бала сапатына жараша мектепти тандайт.
Анткени, балдардын билим жана
тарбия деўгээлине жараша бизди
келечек кїтїп жатат.
Эки жашынан баштап бала бакчага бара турган балдардын санына жараша бюджеттеги баягы акча
ошол балдардын артынан барыш
керек. Мамлекеттик бала бакча
болобу же жеке менчикпи айырмасы жок. Анткени, азыркы маалыматтар боюнча єлкєдєгї балдардын азыраак бєлїгї гана бала

бакчаларга барышат экен. Ошондо жетишпеген бала бакчалар тездик менен курулат эле. Так ушундай эле жол менен мектептерге бєлїнгєн каражат дагы баланын арты
менен мектепке барышы керек. Эмнеге? Кыргызстанда бїгїнкї кїндє
мектептердин жетишсиздигин жана окуучулардын билим деўгээлинин кїн сайын тємєндєп баратышын моюнга алышыбыз керек. Муну биз жан башына нормативдик
каржылоо (подушевое нормативное финансирование) же ваучердик система деп атайбыз. Ошондо
шаардагы жана айылдагы мектептердин арасындагы билим деўгээли
жагынан атаандашуу болуп, жеке
менчик мектеп курам дегендердин
саны да кєбєймєк.
Мектепти аяктагандар, же болбосо кесиптик окуу жайларга тапшырган учурда кандай болуп калат? Тогузунчу классты аяктап, колледжге
же кесиптик техникалык окуу жайга
(ПТУ) бара турган балдардын артынан да каражат чогуу барыш керек.
Азыркы учурда айрым мектептерде
билим деўгээли орточо балдарды
эптеп 9-класска чейин эле окутуп,
андан аркы келечегине кайдыгер
мугалимдер кєп. Эптеп мектептен
кетирип, жоопкерчиликтен кутулууну каалашат.
Ал эми жогоруда мен айткан кадамдардын натыйжасында мектеп
ар бир окуучусун кызыктырып
болсо да аягына чейин алып калууга аракет кылышат. Болбосо
кеткен окуучунун артынан каражат кошо кетип калып жатпайбы.
Ал эми мугалимдердин сапатын єстїрїї їчїн мугалим болом дегендер
кайсы ЖОЖду тандаса, ошол окуу
жайга анын артынан грант бєлїнїш керек. Бирок, ал кийин мугалим
болуп иштебесе анда ал каражатты
кайра бюджетке кайтарып бергендей болушу керек. Бїгїнкї кїндє ар
бир бала толук кандуу, жакшы шартта билим алуусун кааласак Кыргызстанга 600дєн ашык жаўы мектептерди салуу зарыл. Биз алгач билим менен тарбияны оўдоп алсак
экономика, коопсуздук маселелерди чечїї оўой эле болуп калат. Себеби, билимдїї жаштар менен єтє
алыска кетсе болот.

ИШКЕРЛИК – БУЛ
ЖАЎЫ НЕРСЕГЕ
УМТУЛУУ ЖАНА
ТАЛЫКПАС ЭМГЕК
Жакында Трэвис Каланиктин
UBER деген китебин окуп чыктым. Бул компаниянын аты. Ал
кєпчїлїккє белгилїї болгон “яндекс такси”, “нави такси” сыяктуу
такси кызматын кєрсєтїїчї компаниянын негиздєєчїсї. Компаниядан башта анын ээсине мен єзгєчє
кєўїл бургум келет. Ал єтє билимдїї, акылдуу технолог катары таанылган жигит досу экєє жумуштан
бир кїнї эрте, бир кїнї кеч чыккан

кїндєрї дайыма такси кызматынан пайдаланышчу экен. Алар кїткєн такси кээде гана єз убагында
келбесе, дайыма єтє кечигип келген кїндєрї ысыкта, суукта калган алар кєп ооруп да калышыптыр. Ошол 2007-2008-жылдары
айфондор дагы жаўы чыгып жаткан убак болот. Ал бир кїнї ойлонуп отуруп айфондун GPS системасы аркылуу такси кызматкерлерин кєзємєлдєє, кардарларга келїї
убактысын так айтууну тактап турса болооруна кєзї жеткен.
Ошол идеясын ал кєптєгєн белгилїї инженер-окумуштуулар,
математиктер менен кеўешип,
убакытты текке кетирбей кызмат кєрсєтїї формуласын иштеп
чыккан. Биринчи стартаптан кийин ал 2-3 жылга чейин жумушсуз жїргєн кїндєрїн да текке кетирген эмес. Мурдатан чогулткан
каражатын жаштар ойлоп тапкан
долбоорлорго жумшап, пайдалуу
тренинг, окуу курстарына баймабай катышып турган. Єзї дагы
илимий-инновациялык кечелерди, конкурстарды тынбай уюштуруп, кызыктуу баарлашууларга катышып, жаўы технологиялар жєнїндє їйрєнгєн. Ушундай талыкпаган изденїїлєрдїн аркасында
UBER компаниясы пайда болгон.
Каарманыбыз убагында бул ишти 100-200 миў доллардын тегерегиндеги акча каражатын сарптап баштаса, 2016-2017-жылдардын жыйынтыгы менен 70 миллиард долларлык ири компанияга
айланган. Муну менен мен эмнени айткым келип жатат? Билимдин, сабырдын, талыкпас эмгектин, изденїїнїн аркасы менен далай ийгиликтерди багындырса боло тургандыгын унутпашыбыз керек. Ага бизде бардык шарттар бар.
Єлкєбїз кооз, климаттык шартыбыз керемет. Бир гана билим алып,
талыкпай изденїїнї максат кылган жаштардын агымын кєбєйтїшїбїз керек. Азыр башка єлкєгє
мигрант болуп кетип, убактылуу

тапкан анча-мынча каражатка азгырылбай, билимдїї єлкєгє айлануунун убагы. Єлкєнїн келечегин
кура турган мезгилде турабыз. Мен
жогоруда белгилегендей келечекти сотка чукулагандар эмес, китеп
окугандар башкарат деп ишенем.

ЧЕЧКИНДЇЇ КАДАМ
Акыркы учурда темир жол кыймылын жандандыруудагы кыргыз
бийлиги тарабынан жасалып жаткан иш-аракеттер абдан кубандырат. Кыргызстан їчїн Кытай –
Кыргызстан – Єзбекстан темир жолун куруу караўгыда кєз тапкандай
эле сонун жаўылык болду. Анткени, бул темир жолу бизге аба менен
суудай керек. Эгерде бул темир жол
курулса єлкєбїздїн экономикасынын єнїгїшїнїн башталыш тарыхы болуп андан аркы єнїгїїгє чоў
стимул болот. Биздин єлкє Советтер союзу учурундагы кєз карандылыктан арылбай, темир жол тармагы боюнча туўгуюкта калганыбыз
жашыруун деле эмес. А тїгїл темир жолдорубузду курууда тоолорго чейин жеткирип такап койгон учурлар бар. Аны биз туруп
калган суудай элестетсек болот.
Эгерде жогоруда аталган жолду
куруп алсак, анда аккан суу болот. Биз аркылуу Кытайдан Европа тарапты кєздєй, ал жактан Кытай тарапты кєздєй миллиондогон тонна жїктєр ташылат. Темир
жол бириккен аймактарда жаўы
ишканалар, логистикалык борборлор, жїк єткєрїп берїїчї компаниялар сыяктуу ар тараптуу байланыштардын аркасы менен жїз миўдеген жумушчу орундар тїзїлєт.
Кыскасы, Улуу Жибек Жолу жанданат эле. Эў негизгиси, миграция
азаят. Бул чындыгында миграцияны жоюунун эў биринчи баскычы
болуп єлкєгє тартылуучу инвестицияларга чоў мїмкїнчїлїк ачат.
Албетте, бул темир жолдун курулушу биздин айрым коўшуларыбызга жакпай да калышы мїмкїн.

Себеби, буга чейин алар аркылуу
єткєн темир жолго тикелей атаандаштык болуп, ачык эле тоскоолдуктар жаралат. Мындай учурда
Президент чечкиндїї кадамдарды
жасайт деп мен ишенем. Анткени,
бул курулушту баштоо єзї эле чоў
чечкиндїїлїктї талап кылат.

КРИЗИС – ЖАЎЫ
МЇМКЇНЧЇЛЇК
Уинстон Черчиль айткан экен
“Ар кандай кризис – бул жаўы
мїмкїнчїлїк” деп. Туура айтылган. Учурда Кыргызстандын экономикасынын кєпчїлїк пайызы Орусиядан келген акча которуулардан
кєз каранды. Ал жактагы акыркы
кырдаалдарга абай салсак, 2022жыл бир топ эле оор боло тургандыгын серепчилер айтышууда. Єзгєчє кыргыз экономикасынын локомотиви болгон курулуш тармагындагы кырдаалга жараша кымбаттоолор, миграция, валюта рыногундагы туруксуздук сыяктуу
маселелер ар бир жаранды ойлондурууда. Президентибиз айткандай, биз да колду куушуруп отурбай, ар тараптуу иш-аракеттердин
їстїндє ойлонушубуз керек.
Айыл чарбасын колго алып, ата
мекендик єндїрїштєгї продукцияларыбызды єндїрїп, кайра иштетїїнї жакшы жолго коюуну максат кылышыбыз абзел. Колдон келишинче ата мекендик єндїрїїчїлєргє инвестиция кылуубуз шарт.
Бїгїнкї кїндє бул багыттарда
бийлик тарабынан колдоолор болуп жатат. Аны туура, так аткаруу
їчїн алгач аў-сезимибизди єзгєртїшїбїз керек. Ар бир жаран єлкєнїн єнїгїшїнє єз салымын кошууга тийиш. Мисалы, айылдарда чакан ишкерликти колго алууга
эмнеге болбосун? Анын ар тараптуу багыттары бар. Жер иштетїї,
мал чарбачылыгы, туризм сыяктуу. Жєн гана ар бир тармакка билимдїї мамиле кылып, ар тараптуу жагдайларын эске алыш керек.
Мен иш боюнча єлкєбїздїн тїштїгїндє кєп болдум. Тїштїк элинин мээнеткечтигине, кїжїрмєндїгїнє абдан суктандым. Аз каражаттан кєп нерсе єндїрїїнїн жолдорун жакшы єздєштїрїп жаткан айрым дыйкандарга, єндїрїш ээлерине ыраазы гана болосуў. Биз єзїбїздї-єзїбїз бакканга
їйрєнїїчї мезгил эчак эле келгенин эстен чыгарбайлы да. Алыста мигрант болуп иштеп жїргєн
жаштардан акча кїткєндї унутушубуз керек. Тескерисинче, ошол
чет єлкєлєргє балдарыбыз билим
алып, тажрыйба алмашканы барса
жакшы эмеспи. Сандарга кайрылсам, 2008-жылдагы кризисте мигранттардан келген акчанын кєлємї 400, 2014-жылы 500, ковид учурунда 600-700 миллион долларга
азайган. Ал эми азыркы кризисте
бир миллиарддан ашуусу мїмкїн.
Жалпы экономикада акча жїгїртїї
1,5 миллиард долларды тїзсє, демек мамлекет бул акчаны каяктан
алып, кандай толуктай тургандыгы жєнїндє ойлонуусу керек. Ага
ар бирибиз салым кошууга тийишпиз. Кырдаалдан пайдаланып, Орусиядагы жабылып жаткан ишкана,
єндїрїштєрдї Кыргызстанга чакырууга неге болбосун?

ВЕЛОСИПЕД
Мындан 15 жыл мурун Кытайда,
Швейцариянын Базель шаарында
тургундардын дээрлик кєпчїлїгї
велосипед менен жїргєндєрїн кєрїп, таў калгам. Жакында мен дагы
Орто-Сай айылынан Єкмєт їйїнє
чейинки 10 чакырым аралыкка 26
мїнєттє келдим. Жєє жїргєндєр
веложол менен басып тоскоолдуктарды жаратканы болбосо, ден соолукка пайдалуу, бекер. Тыгындарга убакыт коробойт экен.
Разия ЖООШБАЕВА
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Кыргыз Республикасынын Президенти
ЖАПАРОВ САДЫР НУРГОЖОЕВИЧКЕ

Жогорку Соттун тєрагасы Замирбек БАЗАРБЕКОВ:

“ЭЛ ИШЕНИМИН КАЙТАРУУ ЇЧЇН
АДИЛЕТТЇЇ ЧЕЧИМДЕР КЕРЕК”
Єткєн аптада Жогорку соттун
тєрагасы Замирбек Базарбеков иш
сапары менен Ысык-Кєл облусунда
болду. Ротациялоодон кийин аталган
аймакка келип иштеп жаткан
судьялардын жашоо шарттары менен
жеринен таанышып, ишмердїїлїгїн
текшерди.
Ысык-Кєл облусунда эки шаардык,
беш райондук сот, бир Административдик жана Ысык-Кєл облустук соту бар. Алгач Замирбек Базарбеков
Балыкчы шаардык сотуна баш бакты.
Учурунда Замирбек Базарбеков Балыкчы шаардык сотунда 2006-жылдан 2016-жылга чейин судья, андан
соў тєрага болуп эмгектенген. Шаардык соттун эски имаратынан эки кабаттуу жаўы имаратка кєчїрїїгє
бардык кїч аракетин жумшаган Замирбек Базарбековдун салымы чоў
болгон. Бул жаўы имаратта ар бир сот
кызматкерлеринин єзїнчє бєлмєлєрї,
эки сот залы, архив, жашы жете элек
балдардын бєлмєсї, кєзємєл єткєрмє
пункту, конвойлордун єзїнчє бєлмєсї жайгашкан.
Балыкчы шаардык сотуна эки
судья Баткен жана Ош облустарынан ротацияланып келген. Учурда
сотто 22 кызматкер эмгектенет. Замирбек Базарбеков алардын кєйгєйлєрїн угуп, ишмердїїлїгї менен таанышты.
Андан соў Ысык-Кєл жана Тїп райондук сотторунда, ошондой эле Каракол шаардык сотунда болду. Аталган сотторго Ош, Жалал-Абад жана
Баткен облустарынан судьялар ротацияланып барган.
Замирбек Базарбеков ротациянын
максаты орундарды алмаштыруу
эмес, сот адилеттигин сапаттуу ишке ашыруу экендигин айтып: “Президент Садыр Жапаровдун колдоосу
менен судьялардын айлыктары кєтєрїлдї. Ошондой эле анын тїздєнтїз демилгеси менен соттордо масштабдуу ротациялоо жїргїзїлдї. Эми
їчїнчї этап иштин сапатына єтїшїбїз керек. Аймакка ротацияланып келген судьялар иштерди создуктурбай єз мєєнєттєрїндє карашы керек” деди. Иштерди кароо сапатынын деўгээлин кєтєрїп, мыйзамдуулукту бекем сактоо менен иш
алып барууга чакырып, соттук актыларды єз убагында жазып тараптарга тапшырууну жана кабыл алынган
соттук актылардын аткарылышын
ар бир судья кєзємєлгє алуу жагын
милдеттендирди.
Жогорку Соттун тєрагасы ЫсыкКєлгє болгон иш сапардын алкагында Ысык-Кєл облустук соту, Административдик сот, Ак-Суу райондук,

Кыргыз Республикасынын Жогорку
Кеўешинин Тєрагасы
МАМЫТОВ ТАЛАНТ ТУРДУМАМАТОВИЧКЕ
Кыргыз Республикасынын Министрлер
Кабинетинин Тєрагасы
ЖАПАРОВ АКЫЛБЕК ЇСЄНБЕКОВИЧКЕ

КАЙРЫЛУУ КАТ
Урматтуу Садыр Нургожоевич!
Урматтуу Талант Турдумаматович!
Урматтуу Акылбек Їсєнбекович!

Жети-Єгїз жана Тоў райондук сотторунда болду. Анда судьялар їчїн
жыйын єткєрїп, ротацияга чейинки
жергиликтїї судьялар тарабынан каралып бїтпєй калган иштерди алардын ордуна иштегени барган судьялар кайра башынан карап жатканы
мыйзамдын талабы экендигин айтты.
Мындан сырткары, Замирбек Базарбеков єткєн айда коомчулукта бир
топ резонанс жараткан окуяларга да
токтолду.
“Алардын баары айрым судьялардын тиешелїї кесипкєйлїгїн, тажрыйбасын жана жеке сапаттарын кєрсєтє албагандыктан келип чыкты
деп эсептейм. Натыйжада бир катар
чечимдерди кабыл алганга мажбур
болдум. Айрым судьялар сот залында тиешелїї тартипти орното алышпай, айыпталуучунун тартип бузуусуна моюн сунуп жатышса, башка судьялар жеў ичинен сїйлєшїп алып кылмышкерлердин баш коргоо чарасын
єзгєртїп берип жатышат. Дагы бир
судья сот процессинин катышуучусуна мамлекеттик тилде кєрсєтмє берїїсїнє тыюу салып жатса, тажрыйбалуу судьябыз коррупцияга аралашканы боюнча шектелип кармалып жатат. Мындай жат кєрїнїштєр судьялар корпусуна эле эмес, жалпы сот
системасына, сот бийлигинин аброюна шек келтирип, коомчулуктун сотторго болгон ансыз деле тємєн ишенимине кедергисин тийгизип жатат”
деп, сот системасы аргасыздан ушундай жагымсыз жолдор менен тазаланууга мажбур болгонуна кабатырланды.
Ысык-Кєл облусу боюнча буга чейин бир нече негизсиз чечимдерге да
жол берилгендигин билдирип: “Мисалы Балыкчы жана Каракол шаардык

сотторунда, Жети-Єгїз, Ак-Суу жана Тїп райондук сотторунда жергиликтїї пробациялык органдарынын
корутундусуна карабастан пробациялык кєзємєл мєєнєттєрїн белгилєє
менен айыпталуучулар мыйзамдуу
жазасынан бошотулушкан. Ысык-Кєл
райондук сотунда 2020-жылы кылмыш ишин кароодо судья єзгєчє оор
кылмышты оор кылмышка кайрадан
квалификациялап, кылмышкердин
жазасын жеўилдетип чечим чыгарган. Ал чечимге нааразы болгон тарап аппеляциялык даттанууга мажбур
болгон. Бул жогоруда айтылган нерселер сот системасында болуп жаткан
терс кєрїнїштєрдїн билинип калган,
коомчулукта кызуу талкууга алынган аз эле бєлїгї. Билинбей жасалып жаткан жат кєрїнїштєр кыйла эле кєп экенин баарыбыз жакшы
билебиз” деди.
Соттор тарабынан талаштарды кєз
карандысыз жана акыйкат чечїї республиканын инвестициялык жагымдуулугун жана калктын ишкердик активдїїлїгїн жогорулатууну камсыз
кылуучу шарттардын бири экендигин кошумчалады.
Ошондой эле иш сапардын алкагында Жогорку соттун тєрагасы Замирбек Базарбеков “Адилет їйїнїн”
оўдоо иштеринин жїрїшї менен таанышты.
Жалпы аянты 7 миў 920 чарчы метр
болгон беш кабаттуу имарат Жогорку
сотко караштуу Сот департаментинин
Ысык-Кєл облустук башкармалыгынын балансына єткєрїлїп, 2021-жылдын сентябрь айында аталган имаратты капиталдык ремонттон єткєрїї їчїн подрядчы мекеме менен келишим тїзїлгєн. Учурда имараттын
чатыры, терезелери алмаштырылып,
лифт орнотулуп, аймагы тосулуп, канализацияга, муздак сууга жана жылуулук системасына туташтыруу иштери бїткєрїлгєн. Азыр имараттын
ички жасалгалоо иштери жїрїп жатат. Бїгїнкї кїндє иштин болжол менен 60%ы бїткєрїлгєн. Жылдын аягында бул имаратты пайдаланууга берїї пландалууда. Ысык-Кєл облусунун борбор калаасында жайгашкан
Ысык-Кєл облустук, Каракол шаардык жана Ысык-Кєл административдик соту жана Сот департаментинин
облустук башкармалыгы «Адилет
їйїнє» бир имаратка жайгаштырылып, аймактагы калк їчїн ыўгайлуу
шарт тїзїлєт.
Жылдыз ДЫЙКАНОВА

Таланттуу акын Курбаналы Сабыровдун кєзї тирїї болгондо быйыл жаз айында 80 жашка чыкмак.
Ал 1942-жылы 17-апрелде Лейлек районундагы Гордой айылында жарык дїйнєгє келген. Акын эми гана баралына толуп, чолпон жылдыздай балбылдап
жанып турган кезинде тїпсїз тїнгє кайып учуп, жарыкчылык менен кош айтышып кете берди. Ал мындан 41 жыл мурда, 1981-жылы 39 жашында кїтїїсїз
каза болгон. Акын Курбаналы Сабыров ошол чагылгандын бир жарк эткен їзїмїндєй кыска ємїрїндє
узун жылдардын кыйырын кезип, токсонго чыккан
карыядай ары акылман, ары омоктуу ырларды жазып, артына єлбєс-єчпєс адабий мурас калтырып
кетти. Анын ырлары Лейлектин тоолорундай салмактуу, Лейлектин ширеси аккан єрїгїндєй ширин, Козу-Баглан дарыясындай тунук, мєлтїр эле.
Акындын кєзї тирїїсїндє “Козу-Баглан”, “Нур булак”, “Єрїкзар”, “Жїрєктєгї Кїн”, “Орто жаш”, “Лирика” деген ыр китептери жарык кєрїп, кыргыз адабиятында єз їнї, стили, жолу бар экендигин далилдеген. Курбаналы Сабыровго “Керээз” аттуу китеби
їчїн Алыкул Осмонов атындагы сыйлык ыйгарылган. Акын 39 жылдык кыска ємїрїнїн эў урунттуу,
жылдыздуу учурларын Бишкек шаарында жашап,
єткєргєн. Ушул сїйїктїї шаарында чыгармачылык
менен алектенип, элге таланттуу акын катары таанылган. Беш китептїї, беш перзенттїї болгон. Їйбїлє кїтїп, беш баласы менен шаардагы Ворошилов
кєчєсїндєгї кєп кабаттуу їйдє жашаган. Андыктан
Бишкектеги єзї бир кезде жашаган даректеги Ворошилов кєчєсїн, же шаардагы башка ылайык келген
кєчєгє акын Курбаналы Сабыровдун ысымын бериш
керек. Биз мындай кайрылууну быйыл 17-май кїнї акындын 80 жылдыгына арналган, Лейлекте єткєн салатанттуу жыйында да жасаганбыз. Зал толо
эл кубануу менен, кол чабуу менен колдоого алышкан. Биздин бул сунушубузду мамлекет жетекчилери Сиздер да, Баткен облусунун тургундары, бїтїндєй кыргыз эли кубаттайт деген бекем ишеничтебиз.
Бишкекте эмне кєп? Орусча аталыштагы кєчєлєр
кєп. Алардын айрымдарын мисал келтирели: Авангардная, Абаканская, Азовская, Бакинская, Балтийская, Брянская, Архангельская, Армейская, Астраханская, Валдайская, Васильева, Виноградная, Арзамасская, Волховская, Власова, Гончарная, Карпатская, Краснодарская, Чапаева, Кутузова, Казакова, Западная, Зеленая, Воронежская, Брестская,
Щербакова, Береговая ж.б. Баш-аягы жок бул тизмени уланта берсе болот. Ал ушунчалык узун, Бишкекти бир сыйра ороп чыкса да ашып тїшчїдєй. Эмне їчїн ушул кєчєлєрдїн бирєєсїн акын Курбаналы Сабыров атындагы кєчє деп атаганга болбосун?
Эў сонун болот.
Урматтуу Садыр Нургожоевич, Сиз Президент болуп келгенден бери Баткен элине єзгєчє кєўїл бурулуп, камкордукка алына баштады. Єрїкзарлуу аймактын, Лейлек жергесинин кулуну, биздин сыймыктуу акыныбыздын ысымын шаардагы кєчєлєрдїн бирине ыйгарып беришиўизди єтїнєбїз.
Тургунбай Садыков, Кыргыз Республикасынын
Баатыры
Миталип Мамытов, Кыргыз Республикасынын Баатыры
Мамат Айбалаев, Мамлекеттик жана коомдук ишмер
Султанбай Айжигитов, Кыргыз Республикасынын
Жогорку Кеўешинин депутаты
Камила Талиева, Кыргыз Республикасынын Жогорку
Кеўешинин депутаты
Мелис Абакиров, Кыргыз Республикасынын эл акыны
Меўди Мамазаирова, Кыргыз Республикасынын эл
акыны
Анатай Ємїрканов, Кыргыз Республикасынын эл
акыны
Акбар Рыскулов, Кыргыз Республикасынын эл акыны
Султан Раев, Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу
Нурлан Калыбеков, Кыргызстан Жазуучулар Союзунун
тєрагасы
Аскарали Ражабалиев, жазуучу
Абдилат Дооров, акын, Жазуучулар Союзунун Баткен
облустук бєлїмїнїн башчысы
Ємїрбек Тиллебаев, акын, Ж.Мамытов жана К.Сабыров
атындагы сыйлыктардын лауреаты.
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ЄРЇКЗАРДЫН ЄЛБЄС АКЫНЫ
Жаздын жадыраган
кїндєрїндє, Лейлек
жергесинде кыргыздын
таланттуу акыны, маркум
Курбаналы Сабыровдун
80 жылдыгына арналган
ыр майрам болуп єттї.
Єрїкзардагы ыр майрамга
коўшу Єзбекстандан, Бишкек,
Ош, Жалал-Абаддан акынжазуучулар келишти.
Акындын кєзї тирїї болгондо
быйыл 80 жашка чыкмак.
Тилекке каршы ал мындан
41 жыл мурда, 1981-жылы
39 жашында кїтїїсїз каза
болгон. Бирок, акын кыска
ємїрїндє єлбєс-єчпєс адабий
мурас калтырды. Акындын
эки ємїрї бар деген кеп ырас. Курбаналы Сабыровдун кєзї єтсє да
анын чыгармалары эл арасында жашап, улам кийинки муун менен
кошо жаўырып келет. Буга Лейлек жергесинде єткєн ыр майрам эў
сонун кїбє. Айылдын жашоочулары да, мектеп окуучулары да чоўкичинесине карабай анын ырларын жатка айтып беришти. Жаш
кезинде атасынан ажыраган акындын жолун тагдыр ташка салып,
чыйралтып, єзїнє-єзї тыў, сергек, сезимтал болгонго їйрєткєн.
Согуштан кийинки жылдары алыскы Лейлекте жашоо жеўил
эмес эле. Элдин жону да, колу да жука кез. Ушундай кыйчалыш,
кысталыш учурда акын энесинин колунда эр жетти. Биз ыр кечеде
акынды жакшы билген айылдаштарын, туугандарын, досторун,
балдарын кепке тарттык.

Кызы Аида САБЫРОВА:
- Атым Аида. Мен эў кенже
кызы болом. Биз беш бир тууганбыз, їч уул, эки кыз. Агам
Абай, андан кийинки эжемин
аты Лира. Ал азыр Кыргызстандын Англиядагы элчилигинде
иштейт. Анан эжем Мира, мен,
менден кичїї Атай деген иним
бар. Мен тєрєлгєн кезде апам да
Москвада Адабият институтунда окуучу экен. Ошол їчїн Абай
акем менен мени чоў энемин колуна беришкен. Чоў энебиз бизди кичинекей кезибизден багып алган. Атамдын кєзї єткєн 1981-жылы, менин эсимде,

Курбаналы Сабыровдун
классташы,
досу Самидин
АБДЫРАХМАНОВ:
- Курбаналы экєєбїз бала кезден бирге чоўойгонбуз. Коўшу
турчу элек. Бизди энелерибиз,
ошо кыйын мезгилде, дайым
бирге жїргїлє деп дос кылып
койгон. Дос деген кандай адам
болорун али жакшы аўдап биле элек бала кезибизден тартып
дос болдук. Кудай ал сезимди
биздин дилибизге салып койгон
экен. Кэде биздин їйдє, кээде
Курбаналынын їйїндє жатып
жїрїп, эс тарттык. Мектептен
3-классты бїткєндє Курбаналынын атасы ооруп каза болуп

“КУРБАНАЛЫ АВАМ КЇЛГЄНДЄ
ААЛАМ ЖАРКЫП КЕТЕТ ЭЛЕ”
- Курбаналы авам менин эсимде ушундай бир айкєл, боорукер бойдон сакталып калды. Ал эч кимдин кєўїлїн калтырбаган жумшак
адам эле. Бир жолу Курбаналы
авам Фрунзеден келгенде биздин кєпїрєнї сел алып кетти.
Колунда кызыл чемоданы, дагы бир артынган кара сумкеси
бар. “Мен келдим” деп ушунчалык бажырайып кїлїп турат. Биз да авамы сагынганбыз, тим эле селге агып кетчїдєй болуп “авам келди, ава
эле ава” деп чуркап жєнєйбїз. Авам сайдын аркы жээгинен “азыр сумкамды ыргытам” дейт. Биз “жоок, ыргытпаўыз, селге агып кетет” деп
ызылдайбыз. Анан айылдаш
кишилер келип атка мингизип
алып єттї. Бизди “чачыўдан

ошол жылы Имарали акем
армияга кетмек. Курбаналы
авам аны узатканы келген

эле. Ошондо кайра шаарга кетеринде Козу-Баглан дарыясына чачымды бир жууп кетейин деп калды. Ал убакта
сууну дарыядан бакан менен кєтєрїп алып чыкчу элек.
Кызым, сен чачыма суу куюп
бер деди. Мен ал кезде 2-класста окуйт элем. Атамды акыркы кєргєнїм ошол болду. Атам
бїт ырларында Лейлек жергесин, Козу-Баглан дарыясын,
єрїкзарды даўктап ырдаган.
Атамдын кєзї тирїї кезинде
беш китеби чыккан. Кєзї єткєндєн кийин “Жїрєктєгї Кїн”
деген китеби жарык кєрдї.

калды, менин атам согуштан
кайтпай калды. Їчїнчї класстан кийин эки жакка ажырашып
кеткенге туура келди. Аяш энем
менен Курбаналы Коргондогу
туугандарыкына кетти. Мен Тажикстанга кетип, ал жакта чоўойдум. Ошол боюнча 10-классты бїткїчє кєрїшкєн жокпуз.
Кыйын кездеги жашоо таптакыр эстен кетпейт экен. Ал кезде їстїбїздє дурусураак кийим
жок эле, ичээрге кенен-кесири
тамак жок эле, ошого карабастан биз эў жакшы окудук. Качан
болсо бири-бирибизди кєргїбїз келип, сагынып турар элек.
Ушул мезгилге чейин Курбаналынын жумшак мїнєзї, жакшы ойлору, бажырайган элеси

эч эсимден кетпейт. Экєєбїз теў
аракетибиз, кїчїбїз менен жогорку окуу жайда окуп, адистик
алдык. Єзїмдїн кесибим мугалим. Мектепте 50 жыл иштедим.

Курбаналы Сабыров
атындагы орто мектептин
музыка мугалими, обончу
Мархамат КЫДЫРОВА:
- Мен Курбаналы агамын бир
нече ырына обон жаздым. Туугандык да жайыбыз бар, менин
апам менен бєлє болчу. Эмгек жолуму Курбаналы Сабыров атындагы мектептен баштадым. Мен алгач акындын “Жарашкым келет сїйїї шаанисине” деген ырына обон чыгаргамын. Бул менин ємїрїмдєгї биринчи обонум болчу. Окуучуларым менен Лейлек районунда єткєн вокал боюнча кароо
сынакта ошол ырды аткарып,
биринчи орунду утуп алганбыз. Кийинчерээк Ошто єткєн

Курбаналы Сабыровдун бир тууган
карындашы Салиха РАЙИМКУЛОВА:

музыкалык фестивалга да катыштык. Биздин райондо жалаў
мырзалардан тїзїлгєн аккорд
тобу бар. Алар да ошол ырды аткарып жїрїшєт. Бул ыр арноо
концерттеринде республикалык радио, телевидениелерде да

ырдалып келе жатат. Андан кийин акындын “Сарага” деген дагы бир ырына обон чыгардым.
Ал ыр бир тууган карындашы
Сарага арналган. Ошол ырын
алгач окуганда кадимкидей кєзїмє жаш алып, ыйладым. Курбаналы Сабыров шаарда жумуш,
чыгармачылык деп жїрїп апасынан, карындашынан єз убагында кабар ала албай калган
учурлары болгон. Карындашына арналган ушул ырында апасы
Назилага болгон урмат-сыйы,
ыраазычылыгы да камтылган.
Бололу миў ыраазы апабыздан,
Єстїрдї артык кылып аталуудан.
Жєє басты саратанды,
кышты билбей,
Теў басты ат кєєлїгї такалуудан.

айланайын карындаштарым,
козум” дей сїйлєчї эле да.
Анан энем, Курбаналы авамын апасы чуркап чыгар эле,
силер эмне деп коесуўар, жанагы тапчанга отурар элек. Анан
Курбаналы келиптир деп энемин бїт коўшулары жїгїрїп
келер эле учурашканы. Курбаналы авам тигил дубалда
илинип турган, жылмайып кїлїп турган сїрєтїндєй жылмаяр эле. Ошол элеси эч эсимден кетпейт. Кайра шаарга кеткиче бїт айылдын эли, достору
келип учурашчу.
Курбаналы авам таенемдин
колунда чоўойду. Жарык дїйнєдє аз жашаса да, болгону 39
жыл ємїр сїрсє да артында
беш китеби, беш баласы калды. Ал кезде чырак менен отурар элек. Їйдє тїн бир оокумга

чейин ыр жазып отура берет
эле. Энем “Ой, балам жатып
эс алсаў боло, таў атайын деп
калды” десе, “апа, жакында менин китебим чыгат, эмнеге убара чегип жатканымды кийин
билесиўер” дейт эле. Эрте менен кєнїгїї жасап келип, мени
алдына отургузуп алып эркелетет эле. “Кана, карындашым
айтчы, эмне жаўылыгыў бар,
кимдер єрїк талашты, кимдер
урушту?” деп сураса, мен баламын да, баарын калтырбай
айтып берет элем. Курбаналы
авам кїлгєндє аалам жаркып
кетет эле, їйгє кирсе їй жаркып кетет эле.

Лейлек районундагы
Тогуз-Булак орто
мектебинин директору
КАМАЛОВ Курманбек:
- Дал ушул биздин мектепте
1937-жылы акын агабыз Курбаналы Сабыров 1-класстан 3-класска
чейин окуган. Курбаналы Сабыровдун кичи мекени ушул ТогузБулак айылы. Ушул жерде тєрєлїп, єскєн. Анын кєпчїлїк ырлары да биздин айылга арналган. Кийин турмуш шартка байланыштуу акындын їй-бїлєсї Коргон айылына кєчїп кеткен.
Биздин мектепте учурда 360
окуучу окуйт. Заманбап мектептердин бири деп айтсам болот.
Мектеп толук бойдон компьютер, интернет менен камсыз болгон. К. Сабыров 1980-жылы биздин мектеп жєнїндє ыр жазган.
Єзї да бир кезде окуган мектебине келип, парталарга отуруп,
окуучулук кїндєрїн эстегенди
жакшы кєрчї. Ошондо дєўгє чыгып, айылга кєз жїгїртє суктанып отуруп “Менин алгачкы мектебим” деген ырын жазган. Ошол
ырында акын “ ушул менин айылыма жаўы мектеп курулса экен,
ал жаркыраган мектепте жадыраган балдар окуса экен” деп тилек
кылган. Акын агабыздын ошол

Єзбек жазуучусу
Хабиб СИДДИК:
- Биз кыргыз акыны, маркум Курбаналы Сабыровдун
80 жылдык мааракесине катышуу їчїн Анжияндан ат арытып їч акын-жазуучу келдик.
Алар акын Орифжан Мелиев,
жаш акын Сардор Сирожиддин
жана мен. Кыргыз-єзбек элдери эзелтен канатташ, коўшу жашап, бири-бирине барып-келип,
соода-сатык жїргїзїп, алышбериш жасап турган мээнеткеч
эл. Айрыкча акыркы жылдары
эки элдин мамилеси жакшырып,
абалкы абалына келди. Буга биз
єтє курсантпыз. Маданият, адабият салаасындагы чыгармачылык карым-катышыбыз да жандана тїштї. Биз, Анжияндык акынжазуучулар бизге жакын турган
Ош облусунун акын-жазуучулары

їмїтї ишке ашып, биздин айылга жаўы мектеп салынды. Быйыл
акын агабыздын кєзї єткєнїнє 41
жыл болду. Биз 41 жылдан бери
Курбаналы Сабыровдун туулган
кїнї 17-апрелде, єрїктєр гїлдєгєн маалда акын агабызды эскерип, ыр кечелерди єткєрїп келебиз. Кечеде мектеп окуучулары
акындын ырларын кєркєм окушат.
Ошондой эле акынга арнаган ырларын да окуп беришет. Ал адабиймузыкалуу кечеге айланат. Жалаў
эле мектеп окуучулары эмес айылдан, кала берсе бїтїндєй Лейлек
районунан єкїлдєр келип катышат.
Сїрєт тартуу боюнча акындын чыгармачылыгына арналган кароосынак єтєт. Курбаналы Сабыровдун ырларына жазылган обондуу
ырларды аткаруу боюнча да конкурстар болот.

менен ар дайым байланышта болуп келебиз. Биздин китептерди
алар, алардын китептерин биз которуп жарыкка чыгарып турабыз.
Анжияндык Баходир Андижони
деген акыныбыздын китеби жакында эле кыргыз тилине которулуп чыкты. Мына, эки кїндєн
бери Лейлек районунда єтїп жаткан Курбаналы Сабыровдун 80
жылдык мааракесине катышып,
кыргыздын Акбар Рыскулов, Аскарали Ражабалиев, Ємїрбек
Тиллебаев, Касымбай Бапов, Риза Савай сыяктуу бир топ акынжазуучулары менен таанышып,
китептерибизди алыштык. Буюрса, биздин чыгармачылык мамилебиз мындан ары да бекемделе
берет. Сиздер да Анжиянга келип,
биздин иш-чараларыбызга катышып туруўуздар.
Ємїрбек ТИЛЛЕБАЕВ
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ЖЕЛИМ БАШТЫК:
ПАЙДАСЫНАН ЗЫЯНЫ КЄП

Желим баштыктары бїгїн турмуштиричиликте эў кеўири колдонулуп келет. Желим баштыктарды азык-тїлїк,
кийим-кече жана башка муктаждыктарга эч чектєєсїз пайдаланабыз. Бирок анын адамдын ден соолугуна жана
айлана-чєйрєгє зыяндуулугуна жеткиликтїї маани берилбей келет. Жогорку
Кеўештин депутаты Марлен Маматалиев
желим баштыктарды сатуу, єндїрїї жана
аны єлкє аймагына алып кирїїгє тыюу
салууну сунуш кылып, “Кыргыз Республикасынын аймагында полимер пленкасынан пакеттерди жїгїртїїнї чектєє
жєнїндєгї” жана “Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жєнїндє кодексине
єзгєртїїлєрдї киргизїї тууралуу” мыйзам долбоорлорун демилгеледи.
Кечээ 13-июнда Жогорку Кеўештин
Агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык єнїктїрїї боюнча

комитетинин жыйынында
аталган мыйзам долбоору
биринчи окууда каралды. Марлен Маматалиев
пластмассалык калдыктардын айлана-чєйрєгє тийгизген зыянынан улам бир
жолу колдонулуучу желим
баштыктардын кєзємєлсїз жїгїртїїсїнє тоскоолдуктарды тїзїї зарыл деп
эсептейт. Депутаттын айтымында аталган мыйзам
долбоору полимердик материалдардын ден соолукка
жана айлана-чєйрєгє зыяндуу таасирин азайтуу максатында иштелип чыккан.
Бїгїнкї кїндє жылына дїйнє жїзї
боюнча 400 млн тонна пластик єндїрїлєт. Бул жер жїзїндєгї ар бир адамга 53
кг пластик туура келет дегендик. Кайсы
дїкєнгє барба жана эмне алба полимер
баштыктарын їйгє кєтєрїп кетебиз. Андан ары алар таштанды полигондорун
“кооздоп”, калдыкка айланат. Аны кайра
иштетїїгє эч ким кызыкдар эмес. Себеби, экономикалык пайда алып келбейт.
Ал эми жер шарында ар бир мїнєт сайын 2 млн полимер баштыктары сатылып турат.
Кыргызстанда пластикти єндїрїїгє
уруксат бар, чектєє жок. Ошондой эле
республикабызга учурда айына 250 тонна же жылына 3 000 тонна полимер баштыктары ташылып келет.
Бегим ТУРДАЛИЕВА

УНИВЕРСИТЕТИЎ ЇЧЇН СЫЙМЫКТАН, СТУДЕНТ!

Кыргыз-Тїрк “Манас” университети QS
(Quacquarelli Symonds) версиясы боюнча
дїйнєнїн 1422 мыкты ЖОЖдорунун
ичинде 801-орунду ээлеп, Кыргыз
Республикасындагы дїйнєлїк рейтингге
кирген биринчи окуу жайы болуп калды.
Аталган университет 2019-жылдан бери Чыгыш Европа жана Борбордук Азия
республикаларынын ичинен 200 алдыўкы
ЖОЖдордун катарына кирип, 2022-жылы
156-орунда турган.
Быйылкы жылы QS рейтингине дїйнєнїн 2462 университеттери каралып,
анын ичинен 1422си тандалып алынган.

Кошумчаласак, бул тизмеде Азиядан
439, Африкадан 32, Европадан 483, Латын Америкасынан 190, Тїндїк Америкадан 232, Океания мамлекеттеринен 46
университет бар.
Белгилей кетсек, Борбордук Азиядан
Казакстандан 16 университет, Кыргызстандан Кыргыз-Тїрк “Манас” университети гана тизмеге кирген.
QS (Quacquarelli Symonds) - билим берїї тармагында кызмат кєрсєтїї, аналитика жана божомол боюнча бїткїл дїйнєлїк ири уюм болуп саналат.
Бегим ТУРДАЛИЕВА

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН 2022-ЖЫЛДЫН
13-АПРЕЛИНДЕГИ №114 "ОШ ШААРДЫК КЛИНИКАЛЫК
ООРУКАНАСЫНЫН ИШИН ЖАКШЫРТУУ БОЮНЧА ЧАРАЛАР
ЖЄНЇНДЄ" ЖАРЛЫГЫНА ЄЗГЄРТЇЇ КИРГИЗЇЇ ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН

ЖАРЛЫГЫ
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Êîíñòèòóöèÿñûíûí 71-áåðåíåñèíå ûëàéûê òîêòîì êûëàì:
1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 2022-æûëäûí 13-àïðåëèíäåãè ¹114 "Îø
øààðäûê êëèíèêàëûê îîðóêàíàñûíûí èøèí æàêøûðòóó áîþí÷à ÷àðàëàð æºí¿íäº" Æàðëûãûíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ êèðãèçèëñèí:
1-ïóíêò òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
"1. Îø øààðûíûí ìýðèÿñû Îø øààðû, Êóðìàíæàí Äàòêà êº÷ºñ¿, 157 äàðåãèíäå æàéãàøêàí, àÿíòû 2,08 ãà æåð ó÷àñòîãó ìåíåí Îø øààðäûê êëèíèêàëûê îîðóêàíàñûíûí èìàðàòòàðûí êëèíèêàëûê áàçà êàòàðû ïàéäàëàíóó ¿÷¿í Îø ìàìëåêåòòèê óíèâåðñèòåòèíèí
êàðàìàãûíà áåëãèëåíãåí òàðòèïòå ºòêºð¿ï áåð¿¿í¿ æ¿ðã¿çñ¿í.".
2. Áóë Æàðëûê ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï ê¿÷¿íº êèðåò.
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
Ïðåçèäåíòè
Áèøêåê ø., 2022-æûëäûí 9-èþíó, ÏÆ ¹179

Ñ.ÆÀÏÀÐÎÂ

БИЗ БИЛГЕН АКЫЛ ЧЕЧЕНДИН БИРИ ЭЛЕ

САЛИМБАЙ ТУРСУНБАЕВ
УСТАТЫБЫЗДЫН
ЖАРКЫН ЭЛЕСИНЕ...
Элибиздин даанышмандыгында чечендиктин тїрлєрї жєнїндє кенен баяндалат.
Сєздї камырдай ийлеп, кезеги келгенде
хандан кайра тартпаган курчтук менен бир
айтылып, ордун таап, бутасына тийип, эртеўки кїн їчїн тарых болуп аўызга айланып кеткен бир канча окуялар, керектїї
кептер, омоктуу ойлор так ошол акыл чечендердин акыл чєйчєгїнєн эчен ирет эленип олтуруп анан айтылат. Эл ичи єнєр
кенчи дегендей, Таластагы Аскармамыт
ажыдан "Чечендиктин жеткен чеги-бир
дагы адамдын кєўїлїн оорутпай сїйлєє"
дегенди эшиткеним бар. Аныгы акыйкат
экен. Тарыхтан Жээренче, Кєкєтєй, Куйручук сындуу акылга дыйкан, ойго бай,
кептин кенин карманган чечендерди окуп,
билип жїрєбїз. Так ошол кебин максаттуу
пайдаланып жеринде табылга болсо, эртеўине тарых болуп калган сєздї багып жїрїп їлгї болгон айтылуу манасчы Салимбай ата биз їчїн жогорудагы чечендердин
бири эле. Дегенибиз, акындыгы, сєз зергерлиги, кеп дыйкандыгы єзїнчє кыл чоку болсо єрнєктїї ємїрї, адамдыгы дагы
андан кем эмес бийиктик эле. Элдик нарк
менен салтты аздек карманган асыл болчу.
Мен їчїн айтылуу атабыз Салимбай айсыз тїндє жанып турган шам, атып турган таў эле. Єнєрлїїмїн, талантымды багам деп жїрїп тїтїнїм тїз булабай калды
деп жан дїйнєсїн колко кылбаган нагыз
эл эркеси, шайыры эле.
Таластын этегиндеги, айтылуу Манас
атанын ак кар, кєк музу жаткан Манас
жана Чыўгыз чокуларынын тїбїндє манасчылардын Республикалык “Урааным
Манас” фестивалы єттї. Жыйынтыктап
жатып Таластын губернатору Бакытбек
Нарбеков “Салимбай аке бата менен жыйынтыктайлы, сиз бериўизчи” деп калды.
Кайран атабыз мазарлуу жерден 18 мїнєт тєгїлїп бата берди. Кєрсє, баарыбызга соўку тилеги менен каалоосун айткан
экен. Ошол фестивалда негедир башкача
шаў менен тїндї кїлкї менен узатып, таўды кїлкї менен тосуп жаттык. Эл шайыры
деген сєздїн эталонундай эле.
Айтылуу тєкмє Ысмайыл ата: "Акындык єнєр єйдє эмес, адамгерчилик болмоюн" – дегендей, Турсунбаев атабыз пайгамбар жашты ак жана так жашады. Сєзїнє иши дал келип жїрїп єттї. Олуя Бакайдай, Калыгулдай, Арстанбектей дєєлєттїї аксакалдыктын доорун жашаганга далалат кылды. Башкысы, доор менен
шайкеш болуп, техника менен їндєшє алды. Манасчымын деп єзїн эмес, манасчы
кылып жаткан Манас атабызга таазим деп,
улуу кайып дїйнєнї дайыма алдыга коюп
жїрдї. Сааттан дагы так, кадимки Сыргак,
Серек баатырлардай шамдагай, камбыл
жїрдї. Єзїн єзї сынай билген кєсємдїгї, акыйкатка моюн суна билген даанышмандыгы, ойго бай, акылга дыйкан, тоо
суусундай шар мїнєзї атабызды башкалардан кескин айырмалап турчу. Атанын
уулу болуп жашап калктын кадырлуу кара жаагына айланса, ак калпак элге Жылдызбек акедей азаматты тарбиялап берди.
Мырзалыгы менен дайым мотивация берип тураар эле:
"Єз оокатыў болбосо,
Єлдїм десеў ким берет.
Эч оокатыў болбосо,
Эгин айдоо жер керек" – деп, Током ырдагандай"-деп качан болбосун тириликке тыў болуп, бирєєгє кєз кор болбогула,
мээнеттен єткєн дєєлєт жок деп, єз тажрыйбасы менен качан болбосун бєлїшїп
тураар эле. Айтуучулуганда барскандай

саптары, жоргонун жїрїшїндєй элеп айткан темпи, тасмадай тартылган элестїї сїрєттєєлєрї, кыш кынагандай жыйнактуу
окуялары угарманды дагы, окурманды дагы єзїнє тартып тураар эле. Кєп жерден
"менин стилим Жамийла тасмасындагы
манасчыга окшош, кийин ошону тактасам
кадимки Кєкчеке, Мамбеталы Ашымбаев
экен" деп калчу...
Кїлїп жашап, кїлдїрїп жашап, кїлкї
менен эриш-аркак жїрїп кетип калдыўыз.
Кїрдєєлдїї аталар тосуп алгандыр...
Кынаптап Манас айтканда,
Кєккє колуў сермечї.
Кєк жалдын айтса баянын
Кєйкапты кошо термечї.
Кєйкашка талант элеўиз,
Куюлуп турган термеси.
Арада алптын орду бош,
Аўгырап калды атаке,
Айтуучулардын кермеси.
Єрнєктїї єнєрпоз эле,
Ємїрдє жок катасы.
Оргуштап турчу булактай,
Орошон ойдун запасы.
Кайрылбай кетти бастырып,
МАНАСЧЫЛАРДЫН АТАСЫ, деп жаздым эле, суук кабарды укканда…
Єкїрїп барбай топурап,
Єзїўє салбай топурак.
Єзїўдї эстеп, сагынып,
Єрнєгїў Азиз отурат.
Абалтан эле атаке,
Алп Манас болду кєчїўїз.
Эсил болуп кетсеў да,
Эл аралайт сєзїўїз.
Улуудан алган сабакты,
Урпакка бердиў кемитпей.
Шайымча жаздым атаке,
Шакиртсиз устат дегизбей.
Азиз БИЙМУРЗА уулу
Улуттук “Манас” театрынын
директору
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КЇЖЇРМЄН АСЫЛЗАТ

Б

арнакан Азатовна Сабирова Ош облусунун Кара-Суу районундагы Жаўы-Арык
айылында туулуп єсїп чоўойгон. Чыгармачылыгы райондук “Эмгек майданы”
гезитине чакан макалаларды жазуудан башталган. Кыргыз мамлекеттик
университетинин филология факультетин артыкчылык диплому менен аяктап,
эмгек жолун жолдомо менен алыскы Баткен жергесинде мугалим болуу менен
баштаган. Тарбия иштери боюнча директордун орун басары, директор болуп иштейт.
90-жылдардан эмгек жолун Бишкектен улантып Кыргыз Республикасынын илимдер
Академиясында, Бишкек гуманитардык университетинде, соўку 20 жылда КР
Акыйкатчы институтунда эмгектенди. Кызмат менен бирге чыгармачылык менен
да узанып, 1990-жылы “Єрїкзарлуу кыштакча” аттуу алгачкы аўгемелер жыйнагы
жарык кєрєт. Учурда КР Жогорку Кеўешинин депутатынын кеўешчиси кызматын
аркалоодо.
Барнакан Сабирова менен болгон маегибиздин негизи, Колумбиялык атактуу жазуучу
Габриэл Гарсиа Маркестин “Жалгыздыктын жїз жылы” романын кыргызчалаган
котормосу тууралуу болду.

“ЖАЛГЫЗДЫКТЫН
ЖЇЗ ЖЫЛЫ”
– Барнакан Азатовна, учурунда Нобельдик сыйлыкка
татыктуу болгон дїйнєлїк
атактуу чыгарманы которууга
батынуу деле оўой-олтоў болбогон чыгар?
– Мен Маркестин “Жалгыздыктын жїз жылы” романын
студент кезде эле окуганмын.
Бирок ошондо їстїртєн окуп,
мїмкїн ошол кезде баары окуганы їчїн окугандырмын. Анда
жеткилеў тїшїнгєнїм да эсимде жок. Мындай чоў чыгарманы
которуу да ойдо жок болчу. Анан
2000-жылдары болгон китептеримди кайрадан окуй баштадым.
Бир ирет Топчугїл Шайдуллаева
эже чалып калды. Кєрсє, “Тунук”
деген гезит чыгарып жатыптыр.
Гезит негизинен аялдар кєйгєйїн кєтєрєт экен. Ошол учурда
“Жалгыздыктын жїз жылы” романын окуп аткан элем. Топчугїл эжеге , “Жалгыздыктын жїз
жылы” романынан їзїндї которуп берейинби десем: “аялдарга байланыштуу кызыктуу жерлеринен которуп бер” деп єктєм
буюрду. Анан колум менен жазып, которуп бердим. Гезитине бир полоса кылып чыгарып
койду. Кийин кайра-кайра мени
камчылап, “дагы котор, эмне бош
эле олтурасыў, гезиттин саны

бул кїнї чыгат” деп
тапшырат. Мен котором. Ошентип
20 01-20 02-ж ы лдары “Тунук” гезитине котормом
байма-бай жарыялана берди. Ошол
алгачкы котормолор
мага дем болуп, андан
кийин эч кайда жарыялабай, ичтен бышырып которо баштадым.
– Котормону чоў жоопкерчилик менен иштегениўиз кєрїнїп турат. Чыгармада бир
канча жєнєкєй сїйлємдєрдєн
турган татаал сїйлємдєр кєп.
Андай сїйлємдєрдє – окуянын маани-маўызын чайпалтпай, ошону менен бирге
сїйлємдєрдї стилистикалык
жактан – кєркєм да, тїшїнїктїї да, жандуу да тилде бир
єзєкє кармап, окурманга сунуу сиз тараптан ийгиликтїї
ишке ашыптыр.
– Чынында бул чыгарма єтє татаал. Тїшїнїїгє оор, магиялык
реализмде жазылган. Жолдошум
ыраматылык Запар (2021-жылы
апрелде жїрєк оорудан кєз жумду) айтып калчу, “уят жерлерин
мага калтырып кой, мен которуп
берем” деп. Анын сыўарындай

чыгармада ар кандай турмуштук
жагдайлар, согуш окуялары сїрєттєлгєн. Албетте, ошол жерлерди
которуу оўой болгон жок. Аларды
окурман журту баамдайт го деп
ойлойм. А негизи жалпы чыгарманы которууда, єзїўїз айткандай, чоў жоопкерчилик менен изденип тїйшїктєндїм.
– Романдын кээ бир окуяларын которууда кыйналдым
деп жатасыз, ал эми сизге єзгєчє таасир этип, жеўилирээк которулган кайсы окуялар болду?
– Романдагы окуялардын
баарысы Урсула деген кїжїрмєн аялдын тегерегинде єнїгєт эмеспи. Ал ишкерчилик менен алектенип, таттуу момпосуйларды жасап, сатып єтє кєп

каражат табат. Бул арада анын
жолдошу бирде илимге кызыгып, бирде жаўы ачылыштарды
ачымыш болуп, бирок алардан
жолу болбойт. Ошол Урсуланын
кыздары бойго жеткенине байланыштуу чоў апакай ак єргєєнї тургузганы, ал їйдїн бїтїшїнє чоў салтанат аземин єткєрїшї, бул тойдо пианоланын коштоосунда жаштар бийлесин деп
музыкалык аспап алдырса, аны
да жолдошу бурамаларын бурап,
той кїнгє чейин бачагын чыгарган окуялары кїлкїлїї да, эсте
калаарлык да, биздин турмуштагы аялдардын бейнесине окшош
да болуп турганы мага жагат.
– Кыргыз республикасынын Эл жазуучусу Меўди
Мамазаирова Фейсбуктан:
Маркестин Барно Сабированын котормосундагы “Жалгыздыктын жїз жылы” романын бїтєйїн деп калганда їйдєн уурдатып жибердим. Бир
кїйїнїп, кайра, “азыр да китепке ушунчалык кызыккандар барбы?” деп сїйїндїм.
Китепти таап окугула демекмин. Котормонун авторун, кєп
жылдык кажыбас эмгегине,

тїйшїкчїлдїгїнє таў берип,
куттуктагым келет” деп жазыптыр. Китеп окурмандардын баарына эле чынында жете бербейт. Башка да басылмаларга жарыялоо жагы кандай болуп жатат?
– 2017-жылы Олжобай Шакирдин “РухЭш” сайтына чыгарманын бир бєлїмїн, кийинчерээк
экинчи бєлїмїн жарыяладым.
Котормонун жарык кєрїшїнє
тїздєн-тїз себепкер болгон инсандарга, “Улуу тоолор” басмасынын директору Жумадин Кадыровго, корректордук ишин бїтїргєн єзїўїзгє, сїрєтчї Динара Чокотаевага да ыраазычылыгымды билдирем. Буюрса, алдыда адабиятчылар, окурмандар
пикирлери менен бєлїшєєр. Котормо жаўы эле жарыкка чыкпадыбы.
– Сиз коомдук чыгармачылыкка активдїї катышып
жїргєн айымсыз. Ошол жааттагы чыгармачылыгыўыз
тууралуу да айта кетсеўиз.
– Улуу кайынатам Кожо Эрматов тууралуу “Кожо ырчы”
китебин (2010-ж.), Кыргыз республикасынын Эл артисти Апас
Жайнаков тууралуу ”Таберик
обондор жана акыркы колтамга”
1-2- китептерин (2015-ж.) чыгардым. Эў кыйын учурда, пандемия шартында Кара-Суу ынтымак коомунун демилгесинде
“Кара-Суу энциклопедиясын”
чыгардык. Ал китепке материал
жыйноо, аларды терїї, эл менен
иштєє тїйшїгї мага жїктєлгєн
эле. Энциклопедиялык китепти белгилїї адабиятчы Садык
Алахан агай редакциялап, ийине
жеткирген. Ошол китепти чыгарууга салымым болгонуна сыймыктанам. Себеби, калкы жарым миллионго чукул райондун
эў татыктууларын китепке киргизїї оўой болгон жок. Буюрса,
жїзїбїз жарык.
– Дагы жаўы чыгармалардын їстїндє иштеп жаткандырсыз?
– Ооба, иштеп жїрєм. Чакан
аўгемелерим, котормолорум бар.
Буюрса, аларды дагы жеткире
иштеп, иреттеп жарыкка чыгарам го деген ойдомун.
Фатима АБДАЛОВА

АДАБИЙ КОТОРМО

ЭКИ ЭЛГЕ ТЕЎ ОРТОК КАЛЕМГЕР

А

кын, жазуучу жана котормочу Курбан Саттар кырк жылдан ашык убакыттан бери Кыргыз адабиятынын – Токтогул, Жеўижок,
Туяк ырчы, Алыкул Осмонов, Салижан
Жигитов єўдїї классиктеринен тарта бїгїнкї кїндєгї эл акыны Маркабай Ааматовдордун муунуна чейинки бир топ кыргыз акын-жазуучуларынын чыгармаларын єзбек тилине которуп, Єзбекстандын гезит-журналдарына жарыялап, єзбек окурмандарына тааныштырып келатат. Курбан Саттардын котормосундагы
кыргыз акын-жазуучуларынын чыгармаларынын єзбек окурмандарына жетишине,
акын, жазуучу жана котормочу Турсунбай
Адашбаевдин да эмгеги чоў.
Курбан Саттардын жогоруда белгилеген кыргыз классиктеринен тарта бїгїнкї кїндєгї айрым акындарынын ырларынан турган котормолор жыйнагы Кыргыз
Республикасы менен Єзбекстан Республикасынын маданий байланыштарынын
жанданышынын алкагында Ташкенттен

жарык кєрїїнїн алдында турат.
Курбан
Саттар
єзбек
акынжазуучуларынын чыгармаларын да кыргыз тилине которуп келатат. Андан сырткары ал жакында дїйнєнї дїўгїрєткєн
жаангер Амир Темирдин “Темир мыйзамдарын” єзбек тилинен кыргыз тилине
которуп бїтїптїр. Бул чоў эмгекти которуу да, учурда жашы 80 жашка таяп калган эки элге теў орток фанатик калемгердин бир топ ємїр жылдарын алыптыр:
“Менин ємїрїм кыргыз жана єзбек тилдеринде кєркєм чыгармаларды жазуу жана єзбек-кыргыз акын-жазуучуларынын
чыгармаларын эки элдин окурмандарына жеткирїї аракети менен єтїп келатат.
Бир тууган эки элдин тилин – куштун эки
канатындай кєрєм. Єзїм єзбек уулумун.
Жалал-Абад облусунун Базар-Коргон районундагы “Єзбек-Каба” айылында туулуп єсїп чоўойдум. “Єзбек-Каба” айылынын эли, ага канатташ “Кыргыз-Каба”
айылынын эли менен мамыр-жумур катышта. Бала кезден кыргыз балдар менен

достошуп, туугандаштым. Ошол жакындык, кыргыз тилине болгон кызыгуумду
ойготуп, андан ары кыргыз кєркєм дїйнєсїнє да жетелеп кетти”.
Калемгер Курбан Саттардын учурда кєўїлїн єйїп турган нерсе, “Амир Темирдин
мыйзамдарын” кыргызчалаган котормосун кантип китеп кылып бастырып чыгаруу болуп жатыптыр. Анын себеби, албетте, каражатта болуп жатат. Автор редакцияга: “Кыргыз Єкмєтї, Кыргыз чыгармачыл уюмдары єзбек тилинен которулган “Амир Темирдин мыйзамдары” котормомдун китеп болуп басылып чыгышына
колдоо кєрсєтїшсє, бир тууган эки элдин
ортосундагы маданий, адабий байланыштын дагы да чыўдалышына салым кошушмак” деген оюн билдирди.
Токтогул, Жеўижок, Туяк ырчы, Алыкул
Осмонов, Салижан Жигитов єўдїї кыргыз
алп акын-жазуучуларынын чыгармаларынан турган Курбан Саттар аганын котормосу Ташкенттен жарык кєрїп жатканда, анын єзбек тилинен кыргызчалаган

“Амир Темирдин мыйзамдары” котормосу
да Бишкектен китеп болуп чыгып калса,
авторго гана эмес, эки элдин окурмандарына да жакшы саамалык болмок.
Фатима АБДАЛОВА
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ТЇГЄЛБАЙ АТАНЫН 110 ЖЫЛДЫГЫНА КАРАТА

ДААНЫШМАН
УСТАТЫМ
(Эскерїї)

(Башталышы гезиттин №50
(3385) санында)
- Ырахмат, аба, ємїрїўїзгє береке берсин! – деп алкадым.
- Бар бол, уулум, - деди кїлїмсїрєй.
Ушул кїнкї жолугушуу мен їчїн
ємїрїмє азык этер олжого тете болду. Бассам-турсам кыргыз элинин
макал-лакаптарын табышка далалат эттим. Мектепте окуп жїргєндє
Касымалы Жантєшовдун “Каныбегин” жаздана жатып окуган кїндєр
болгон. “Каныбекте” макал-лакап,
жандатып айтылган сєздєр арбын
болгондуктан кызыгып окудук. Бирок ошол макал-лакаптарды єзїнчє
сєздїк тїзїп, уруна албаппыз. Баса,
Тїкєм жаш прозаиктерге таалимчи
эткен маалда:
- Эми, силер элибиздин бай тилине каныккыла. Сєзмєр, укумчул, санжырачы адамдарыбыз сейректеп баратат. Ошолорго жолугуп
баарлашкыла. Оозунан оргуштаган
сєздєрдїн арасында силер укпаган,
уксаўар да эсиўерге албаган сєздєр жылт-жулт эте калат. Аны дароо сєздїгїўє катта. Сєздїккє жазылган сєз сезимде калат. Ал эми
сєздїктєгї сєз – кампага куюлган
їрєн деп бил.
Сєзгє бай болсоўор айрым сєздєр жазмаўардан кайра-кайра кайталанбайт, окуучуну жадатпайт. Китеп окуучулар бар; кызыктуу окуяларды кууп окуган; дагы бирєє кєркєм сєзгє каныккан. Акыркысы – чыгармадагы бийик ойлорго
куштарланган. Демек, окуучуну маўыздуу, ойлуу сєз жана кыргыздын
жорго тили менен жазылган элпектиги азгырат.
Орустун улуу акыны Александр
Пушкиндин сєздїгї єтє мол экенин
адабий изилдєєчїлєрдїн суктана
жазгандары бар. Элибиздин эзелтен бери ооздон-оозго оошуп келе
жаткан кєркєм сєздєрїн Тоголок
Молдо, Токтогул, Барпы, Калык, Осмонкул, Жеўижок єўдїї акындардын чыгармаларынан табасыўар.
Андан арыласак “Жаныш-Байыш”,
“Эр табылды”, “Курманбек, “Мендерман” єўдїї элдик эпостордо кадимден калган жакут єўдїї жалтжулт эткен, кєркємдїккє ширелген
ширелїї сєздєр кємїлїп жатат. Ал
эми “Манас” їчилтигиндеги сєздєр
– кунсуз табылга. Дїйнє калкында манастай зор маданий казынасы
жок. Алп манасчы, жомокчу, санжырачы чоў атам Кайдуу Сопу уулу
жєнїндє Тїкємє айтсам:
- Оо, ал карыяны биздин аталарыбыз аўыз эте айтып калышаар
эле. Нары чечен, нары акылман
адам болуптур.
Чоў атадан жук-жубур жуккандыр, - деп мени сынай карап алды. Ошол замат мен чоў атамдын

сєздєрїнєн айтып бердим:
- Чоў атам муну айткан: “Теўирим бизге укум-тукумуўа мураска калтыргыла”, - деп сєздї бериптир. Сєзїўєрдї єлтїрбєгїлє, сєзї
єлгєндїн єзї єлгєн. Єнєр алды кызыл тил болот. Ошону кєєдєўєрдєн
чыгарбагыла...
- Абдан туура, сенин чоў атаў манасы Болоттун уулу Назардын ат
кошчусу болуптур деген аўыз Кєл
башындагыларга маалым экени белгилїї. Эми, сен чоў атаўдын жолун
жолдо, - деди. Чоў атам Кайдуу Сопу уулу, єз атам Ашымбаев Мамбеталы дагы манасчы болуп, 1939-жылы Москвадагы Кыргыз маданияты
жана искусствосунун декадасында
катышып, Кремлде Алмамбеттин
жомогун айткан.
Тїкємє жолугушту эўсеп, эптеп
кыябын таап кездешкенге кумармын. Ошентип кездеше калып, адабий стиль (адабий тил) жєнїндє кеп
уруштук.
Баса, стилдик чеберчилик жєнїндє жаш прозаиктерге таалимчи болгон кезде мындай деген:
- Мен кєбїнчє мындай деди, дептир, ошентип айтыптыр деген этиш
сєздєрдї ар кандай ыкмада колдонуунун жолун издедим. Силер дагы
ушул жагын ойлоп кєргїлє, - деген.
Ошондон баштап, Тїкємдїн жазгандарына илїї салдым. Мен дагы
устатты туурадым. Албетте, бир аз
башкараак маанайда.
Тїкємдїн сєзї элпегине тартып,
ыр тїрмєгїнє айлангандай сезилет.
Мен дагы сїйлємдєрїмдї элпектете баштадым. Тїкєм ыр да жазат.
Ооба ал акын. Орустун улуу ойчул
жазуучусу Гоголдун “Єлїї жандар”
эпопеясын поэма деп бекеринен атаган эместир. Чынында “Єлїї жандарды” окусаў ыр сымалдана сени
алып жєнєйт. Тїкємдїн да чыгармалары ширелїї бай тил менен куралган сїйлємдєр окугуўду келтирет. Бир кїнї атайылап эле:
- Аба, сиздин ар бир чыгармаўыз
кара сєздїн ыры сыяктуу окулат.
Ушунун сыры кандай? – деп сурап
калдым.
- Мен, бассам-турсам да ичимден
кыўылдап ырдай берем. Ошол мага
адат болуп калган. Качан гана кагазга тїшїрєрдє баягы тїрмєктєр калем
аркылуу ойго жараша, окуяга байланыштуу єзїнчє нукка тїшсє керек, - деп, андан бєлєк сєз катпады.
Улуу устаттын ушул ымандай сырынан улам мен тєкмє акындардын
ырларын кайра-кайра окуй берчї
болдум. Айрыкча телерадиого чыгып сїйлєєрдє мына ушул ыкма сєзїмдї ыргактантып, шыр жана ойго
каныккан сєздєр менен чубуртушка кємєгї тийди. Ал эми жай олтуруп чыгарма жазууга келгенде чыгыш акындарынын поэзиясына тап
коём. Анткени, ойго тереў саптар

Чек арасыз музыка
кара сєзгє канат бїтїрєт. Кагаз їстїндє жорго сєздїї калем басыгынан жазбай шилтене берет. Албетте,
жаза турган чыгармаў ой-санаада
бышкан болсо, бєтєн жакшы. Негизинен улуу устат тынбаган изденїїдє болуу менен ошого жараша
таш кєчїктєнє талбай эмгектенген. Кєптєгєн мыкты роман, повесттерди, аўгемелерди биринен
сала бирин жарык кєргєзє берген.
Себеби, ал жаратылышынан кєктїгї бар деп, ага менден да єтє чукул баарлашкандар айтып калышчу. Бул бир жагы болсо, экинчиден батыштын улуу классик жазуучулары єздєрїн їстєлгє таўып
коюп, иштешчї деген аўыздар арбын айтылат. Европа жазуучуларынын адабият жєнїндєгї ойлорунда жыш эскерилет. Ошолор да:
“Бир процент талант, токсон тогуз
процент эмгек” – дешкен.
Тїкємдїн єжєрлїгї єзгєчє эле.
Кыргыз тилинин сакталышы, тазалыгы жана байышы жєнїндє ємїрї єткїчє журт башына келген жетекчилер менен тынымсыз кїрєштє болуп келди. Алардын кыргыз
элинин каада-салтын толук билбестигин, элибиздин дилин жана тилин кєз кєрїнєє бузуп жатышканын айыптаган оюн кагаз
бетинде болсун, ири чогулуштарда болсун тартынбай сындаганы
сындаган эле. Айрыкча “Улуу орус
эли” – деген сєзгє жамынып алышып, орустар жашабаган айылдарга орус мектебин ачышканын
єтє ачуулануу менен айткан жерлери бар. Даанышман адамдын сєзїн журт башындагылар колдобогон соў, кыргыз элинин каадасалты, їрп-адаты, тили-дили басмырлана берет тура. Кыргыз элинин нарк-насили, ар-намысы їчїн
салгылашкан акылман адамыбыз
дїйнє салгандан бери жїрєктєн тємєн тїшкєн кептер єрїп, зээнди кейитип келет.
Кыргызда “Артын берсин!” – деген аманаттуу тилек бар. Элибиздин
жїрєгїндє кыргыз каны ойноп турганда кийинки муундарыбыз оўолуп кетээр деген тилектебиз.
Кыскарта чаап айтканда мен,
Сталиндик сыйлыктын ээси, Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу, Токтогул атындагы сыйлыктын
ээси, академик атабыздан єтє баалуу кеўештерди алганыма бактылуумун деп эсептейм.
Даанышман, улуу жазуучудан
оболу кыргыздын акылмандыгы,
даанышмандыгы макал-лакаптарда,
терме, санат, їлгї сєздєрдє экендигин жєнєкєйлєтє тереў тїшїндїргєндїктєн 60-жылдардан баштап,
эл оозундагы жана єзїмдїн атам
Мамбеталынын айткандарын аздап чогулта баштагам. Кийин дїйнє элдеринин философиялык ойлоруна теўдештирип кєрсєм, устатым
айткандай ашса ашып тїштї, бирок
кемибеди. Мен ушул жагын бек тутуп келем. Такшалып, ой жетилген мезгилде “Бой тумар”, “Акылмандын каухар таш”, “Батакєй чал”
жана “Кадимден калган сєз – карыда” деген чыгармаларымды Кыргыз
Республикасынын Єкмєтїнїн алдындагы тил комиссиясы “Асыл
ойлор антологиясы” – деген ат менен жарык кєргєздї. Чыгарманы эл
колдон-колго єткєрїп окуп жатышат. Аз басылган айыбы.
Тїкємдїн чыгармаларына таасирленип, “Интергельпо”, “Азат кєчї”,
“Академик ємїрї”, “Даанышман” романдарым жана бир нече повесттерди жараттым. Негизинен баш-аягы
отуз чамалуу жыйнактарым жарык
кєрдї. Ошол эмгектеримдин кєбїнє даанышман атабыздын жарыгы
тїшкєн. Улуу жазуучу мен єўдїї
кєптєгєн жазуучуларыбызга кємєгї тийген. Ємїрїбїз єткїчє арбагына сыйынып келебиз.
Калканбай АШЫМБАЕВ,
Кыргыз Республикасынын эл
жазуучусу

КЫРГЫЗДЫН
ЖЭЭНИ ДАНИЭЛЬ

Дїйнєдє таланттуу мастер
Антонио Страдиваринин колунан жасалган скрипкада ойногон саналуу гана музыканттар
бар. Алардын бири – Даниэль
Лозакович. Даниэль азыр 21
жашта. Швецияда жашайт. Аны
музыка дїйнєсїндє “виртуоз”
деп аташат. Лозакович таланттуу скрипач катары бала кезинен дїйнє кезип, концерт берип, ар бир кїнї бир жыл мурун алдын ала пландалган жылдыз. Ал дїйнєнїн алдыўкы їч
скрипачтарынын бири. Мына
ушул дїйнєлїк масштабдагы
талант єткєн аптада кыргызстандык кїйєрмандары їчїн
концерт бергени келди. Анын
Кыргызстанга келїїсї буга чейин да бир жолу пландалып
ишке ашпай калган. Эми гана
бул сапар тиешелїї деўгээлде
уюштурулуп, Даниэль 10-июнда Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында кыргыз элине єз
єнєрїн тартуулады. Маданий
иш-чара кыргыз-швед дипломатиялык мамилелеринин тїзїлгєндїгїнїн 30 жылдыгына
карата уюштурулганын белгилеп єтєлї.
Даниэль Лозаковичти Кыргызстанга алып келїї иштери
бекеринен уюштурулган эмес.
Ал биздин элге жээн болорун
айта кетели. Даниэлдин апасы
кыргыз улутунан болот. Алена
Лозакович (Шаршекеева) Бишкек шаарында тєрєлїп єскєн.
Шаардагы №29 мектепте окуган. Алена окуусун аяктаган соў
Швецияга окууга кетип, ошол
жактан белоруссиялык жигитке
турмушка чыгып, Стокгольмдо
жашап калган. Учурда Даниэлди кошкондо Аленанын 3 баласы бар. Алена єзїнїн ата-энеси
тууралуу кєп маалымат айта
бербейт. Ал атасы кыргыз элине белгилїї скульптор экендигин айткан. Бирок, атын ачыктаган эмес.
8-июнда Даниэль апасынын
туулган жерине келип, кыргызстандык журналисттер менен жолугушту. Анда ал Кыргызстанга бир жашка чыга элек
ымыркай кезинде келгенин айтты. Андан бери апасынын туулган жерине келїї эч эле ишке
ашпай келген.
“Менин апам Кыргызстанда тєрєлгєн. Андыктан биз їйдє кыргыз каада-салттарын
сыйлайбыз жана урматтайбыз. Апам кыргыз болгондуктан ашканада кыргыз тамактары кєп жасалат. Бїгїн мен
кыргыз жерине келип апамдын туулган жеринин рухун сезип турам. Сиздерге эртеў єнєрїмдї тартуулап, єлбєс-єчпєс

чыгармалардан аткарып берем”,
- деди Даниэль.
Андан тышкары Даниэль
Кыргызстанга келери менен тоолорго жана мємєжемиштердин даамына баа бергендигин билдирди. Даниэль
Кыргызстанга келгенден тарта даамдуу тамак-аштын тїрїн
татып кєргєнїн баса белгиледи.
Кыргыз Республикасынын
Президенти Садыр Жапаров
9-июнда Даниэль Лозакович
жана анын апасы Алена Лозаковичке урмат кєрсєтїп кабыл
алды. Бала кезинен бери дїйнєнїн эў мыкты симфониялык
оркестрлери жана дирижёрлору менен бирге єнєрїн кєрсєтїп келе жаткан алдыўкы эл
аралык сынактардын лауреатын Мамлекет башчысы жылуу тосуп алды.
Садыр Жапаров бїгїнкї кїндє дїйнєдє эў кєп талап кылынган жаш виртуоз скрипкачынын
тамыры кыргыз экенине бардык
кыргызстандыктар кубанычта
экенин белгиледи. Анын музыкага жана маданиятка берилгендигин жогору баалап, Президент Даниэль Лозаковичтин чыгармачылыгы Кыргызстандын
музыкалык маданиятын єнїктїрїїгє да кызмат кылат деген
ишенимин билдирди.
Єз кезегинде Даниэль Лозакович Садыр Жапаровго жылуу
кабыл алгандыгы їчїн ыраазычылык билдирип, Кыргызстанга келгенден кийин ал кубаныч
жана бакыт сезимдерине бєлєнгєнїн, анткени бул да анын мекени, бул жерде анын туугандары жашай турганын айтты.
Даниэль Лозакович кыргыз
симфониялык оркестрдин дирижёрунун жана музыканттарынын чеберчилиги жана жогорку
деўгээли жєнїндєгї єзїнїн таасирлерин баса белгиледи. Алар
менен алдыда боло турган концерттин алдында репетиция єткєргєн.
Жолугушуунун соўунда Садыр
Жапаров Даниэль Лозаковичке
эстеликке белектерди берди.
Ал эми 10-июнда болуп єткєн концерт аншлаг менен єттї.
Анда концерттин басымдуу бєлїгїндє Чайковскийдин чыгармаларын ойногон Даниэль Лозакович кєрїїчїлєрїнє урматсыйы їчїн ыраазычылык билдирди. Таланттуу музыкантты
Асанкан Жумакматов атындагы
академиялык симфониялык оркестр жана анын дирижёру Рахат Осмоналиев коштоду. Даниэль кыргызстандыктарга
Стадиваринин таберик скрипкасында кол ойнотуп берди.
Жазгїл КЕНЖЕТАЕВА

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити
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КУТ ДААРЫГАН САРЫ-ЄЗЄН
Жыргалбек Тургунбекович Шакиев
1979-жылы 19-январда Жалал-Абад
облусунун Аксы районундагы Кербен
шаарында жарык дїйнєгє келген.
К.И.Скрябин атындагы Кыргыз агрардык
университетин аяктап, экономисттик
кесипке ээ болот. Эмгек жолуна
токтолсок:
2000-2001-жылдары Кара-Жыгач айыл
єкмєтїндє жаштар комитетинин
тєрагасы.
2001-2002-жылдары
«Эркин-Тоо» мамлекеттик расмий
гезитинин Жалал-Абад облусу боюнча
реклама бєлїмїнїн башчысы.
2002-2005-жылдары Аксы райондук
мамлекеттик администрациясынын
жаштар уюмунун тєрагасы,
жетектєєчї адис, башкы адис.
2005-2006-жылдары жеке ишкер.
2007-2010-жылдары Аксы райондук
мамлекеттик администрациясынын
аппарат жетекчиси.
2012-2020-жылдары Кербен шаардык
кеўешинин депутаты, тєраганын орун
басары.
2013-жылдан 2021-жылдын 4-январына
чейин “Бийкомпакт” ЖЧКнын адиси,
башкы директордун орун басары.
2021-жылдан Аксы райондук
мамлекеттик администрациясынын
башчысы–акими.
2021-жылдын 22-майынан баштап
Чїй райондук мамлекеттик
администрациясынын башчысы–акими.
Мамлекеттик кызматтын 3-класстагы
кеўешчиси.

- Жыргалбек Тургунбекович, Чїй районуна аким болуп келгениўизге 1 жылдан ашып баратат. Эл-журт менен таанышуу, жуурулушуу кандай маанайда єтїп
жатты? Акимдерди ротациялоо туура багыт болду деген жїйєгє кошуласызбы?
- Албетте, кошулам, «Калк айтса-калп айтпайт» деген таасын сєз бар. Киндик кан тамган жерде, ата-эне, агайын-туугандар жердеген кичи мекениўде калыс, ары эркин иштєє мїмкїнчїлїгї чынында чектелїї болуучу. Тиги же бул маселе менен таанышбилиштериў кашыўа келип турса: «Минтип
бер, антип бер» деп суранышса чынында
ыўгайсыздык туулат. Туура чечим чыгаруу
оўойго турбайт. Андыктан кадрларды ротациялоо учурдун талабына айланды. Жетекчилердин эркин иштешине шарт тїзїлдї. Ротациялоо жоопкерчиликтерибизди эки
эсе кєтєрдї.
Кыргыз элинин туйгуну, кєрїнїктїї мамлекеттик ишмер Султан Ибраимов мына
ушул Чїй районунда туулган. Бирок, тулпар тушу, кїлїк кїнї тїштїктє єттї. Кыргызстандын жарымы болгон – Ош облусун
башкарды. Ош обкомунун биринчи секретары кезинде кылган кызматтары менен тїштїк элинин чексиз сїйїїсїнє татыктуу болгон. Кутумдук менен курман болгондо тїштїк эли аза кїтїп, айрыкча єзбек эли кара
кийишип, катуу кейишип, кабыргалары кайышканын кантип унутууга болот. Демек,
мекен жїгїн кєтєрїп, урмат-сыйга бєлєнгєн Султан Ибраимовдой улуу инсандардан
таалим алышыбыз кажет. Быйыл кєзї тирїї
болгондо сыймыктуу атабыз 95 жашка толмок экен. Ушул мааракелик датага байланыштуу єзїнїн ысымын алып жїргєн Султан Ибраимов атындагы айыл єкмєтїнїн
борбордук бєлїгїн кєрктєндїрїп, ирээтке
келтирїї їчїн райондук єнїктїрїї фондунан

Чїй районунун мамлекеттик администрациясынын
башчысы – аким Жыргалбек ШАКИЕВ:

«ЄЗЇБЇЗ ЖЫНСЫ КИЙИМДЕРИН
ЧЫГАРА БАШТАЙБЫЗ»

1 200 000 сом бєлїнїп, бїгїнкї кїндє иштер аткарылууда.
Эл менен таанышуу, баарлашуу бардык чогулуш, жыйындарда жакшы маанайда єтїп
жатты. Элдин ишенимине толуу їчїн бардык
кїчїбїздї жумшоого тийишпиз.
- Алгачкы кадамдар кандай натыйжага жеткирди? Айтыла берип аткарылбай калган иштердин сааты чыгуудабы?
- Эл менен жолугушууларда туура маселелер козголуп жатты. Мисалы, 1988-жылы
куруу иштери башталган 370 орундуу Т.Каракеев атындагы орто мектептин курулушу
токтоп калган. Акыркы 8 жылдан бери курулуш иштери кайра жанданып, толук бїтпєй турган. Бул аз убакыт эмес. Элдин кейип айтканындай бар экен. “Мектеп качан
бїтєт?» деген ата-энелер менен балдардын
їмїтї єчє баштаган. Єчкєн їмїттєрїн тутантууга бардык мїмкїнчїлїгїмдї жумшадым.
Курулушун жандантууга бардык аракеттерди жасадык. Каржы жагын чечип, толук бїтїрїп, быйыл 27-январда аталган мектепти пайдаланууга бердик. Алгачкы айтарлык натыйжам ушул. Эл алдында жїзїбїз жарык. Сїрсїгєн кєйгєйлєрдї чечїїнїн їстїндє иштєєнї
ырааттуулук менен улантуудабыз.
Ак-Бешим айыл аймагында 150 орундуу
заманбап мектеп курулууда. Учурда куруу
иштеринин 98 пайызы аяктап калды. Быйылкы 2022-2023-окуу жылына пайдаланууга беребиз.
Район боюнча 29 мектеп, 1 жеке менчик мектеп, 1 Чїй балдар интернаты жана 1 балдардын
чыгармачылык борбору, 15 бала бакча бар.
Негизинен мектептерибиздин жалпы абалдары жакшы. Эскилиги жеткен 3 гана мектепти курууга тийишпиз. Билим берїї тармагына мамлекеттик деўгээлде кєўїл бурулууда.
Мугалимдердин айлык акылары кєбєйдї.

Єндїрїш ыргагы ырга айланды, жїздєгєн
жумушчу, кызматчылар баар тапты.

Мугалимдердин жоопкерчилигин дагы кєтєрїїгє тийишпиз. Билимсиз
алыс узай албайбыз.
- Айыл жеринде жумушсуздук
курч бойдон калууда. Ошол себептен бакытты алыстан издегендер
четтен чыгат. Бир жакшы жери
сиздерде инвестицияларды тартуу, жаўы ишканаларды ачуу менен ички жана сырткы миграция
агымын кыскартуу боюнча алгылыктуу иштер илгерилєєдє. Ушул
багытта айтып берсеўиз?
- Мурдагы кагаз-картон чыккан
ишкананын 7 гектар жерин трансформациялап, «Текстиль-Транс»
ЖЧКсына єткєрїп бердик. Аянтын
кеўейттик. «Кыргыз-Орус» єнїктїрїї фондунан 9 млн доллар каржылык колдоо берилип жатат. Курулуш
иштерине максаттуу жумшалып, кездемелердин тїрї чыгарылып, азыр
160 жумушчу иштеп жатат. Мына кечээ эле ЮСАИДдин каржылык кємєгї менен жынсы кийимдерин чыгаруучу заманбап жабдуулар менен
камсыз болду. 100 миў доллар жумшалды. Кошумча дагы 150-180 жумушчу орун пайда болот. Эў башкы
ийгилигибиз жынсы кийимдерин
єзїбїз чыгара баштайбыз. Жынсыга
болгон дїйнє элдеринин кызыгуусу
абдан жогору. Бизден чыккан сапаттуу тигилген жынсы кийимдери келечекте мекенибизге эле тартууланбастан, алыскы жана
жакынкы єлкєлєргє экспорттолот. Айтайын
дегеним, кыргыздын кийим тигїї фабрикаларынын жетишкендиктери чет єлкєлєрдє, айрыкча Россия менен Казакстанда жана
башка КМШ єлкєлєрїндє аттын кашкасындай таанымал. Кездемелерди єзїбїздєн чыгарып, єзїбїздєн тигїї менен дїйнєлїк базарды багындырууга багыт алуунун їстїндє
иштеп жатабыз. Єзїўїздєр жакшы билгендей
«Текстиль Транс» фабрикасы MENIKI деген
соода маркасы менен жеўил єнєр-жайында
белгилїї брендке ээ.
Жаўы єнєр жай ишканаларын ачуу боюнча
иштер жанданууда. Айталык, Чїй айыл аймагынан 202 гектар жерди єнєр жай категориясына котордук. Бїгїнкї кїндє Єкмєт тарабынан колдоого алынып, инвестиция тартуу, єндїрїш єнєр-жай ишканаларын куруу
жана жаўы жумуш орундарын ачуу боюнча
иш-аракеттер кєрїлїп жатат.
Чїй
айыл
аймагында
«ГазпромКыргызстан» ишканасы аркылуу жаўы газ
куюучу станция курулуп бїткєрїлдї. Жакында пайдаланууга берилип, ишканада жаўы 14 жумушчу иш менен камсыз болот.
Жакынкы жакшы жаўылыктарыбыз, райондук «Єнїктїрїї фондун» тїздїк. Инвесторлорду тартууда, бирге иштєєдє ролу
опол-тоодой болмокчу. Азыркы учурда 14
долбоорду кабыл алдык. 1,5-2,5 млн сомдук
долбоорлорду иш жїзїнє ашырабыз. Мисалы, тигїї цехтерин ачабыз. Ак-Бешимде тактай тилїїчї, жыгач иштетїїчї цехтер иштей
баштайт. Аталган цехтерде 46 жумуш орду
ачылат. Кош-Коргон айылында 2 тайпалык
бала бакча ачуу пландалууда. Ошону менен
бирге «АРИС» программасынын ПСИ-3 долбоору аркылууу быйыл районубузга 480 миў
АКШ доллары єлчємїндє инвестиция тартылмакчы.
- Учур маселесине келсек жаз айы аяктап, жай мезгили башталууда. Жазгы талаачылык иштердин туу башында сугат
тармагы турду. Бул багытта айтарыўыз
барбы?
- Албетте, быйылкыдай сугат тармагына
мамлекеттик деўгээлде маани берилген эмес.
Каржынын тартыштыгынан оўдоо-тїздєє
иштеринде солгундоо єкїм сїргєн. Быйыл
биздин райондук Суу чарба мекемесине 40
млн сом каражат бєлїндї. Пейилибизге жараша быйыл жаз жаанчыл болуп, сугат сууга болгон таўсыктык сезилбеди. Ошону менен бирге каржы жетиштїї деўгээлде бєлїнїп, кєксєгєн тилегибиз орундала баштады. Айталык, кєптєн бери кол тиелек Кегети

айыл єкмєтїндєгї «Дєў» каналынын узундугу 4800 метр, бїгїнкї кїндє каналды бетондоо иштери кызуу жїрїп жатат. Бурана
айыл єкмєтїндєгї «Р-11» каналынын 2 чакырымына лоток коюлду. Дагы 2 чакырымы калды. Онбир-Жылга айыл єкмєтїндєгї «Шєкєй-Алыш» каналынын 1 чакырымы
тазаланды. Кыйла ирригациялык иштердин багы ачылды. Ошону менен бирге, негизги жаўылык катары быйыл дыйкандарыбыз сууга болгон тєлємдї атайын орнотулган пост-терминалдар аркылуу тєлєшєт. Бул
жерде ачык-айкындуулукка шарт тїзїлєт.
СПАда иштер жанданды. Маселен, 1 млн
долларлык инвестиция тартылып, ички
арыктарды оўдоо жана калыбына келтирїї
пландалууда. Ошондой эле узундугу 22 чакырым «Осмон» каналын реабилитациялоо
долбоору жактырылып, кїз айларында жумуш башталмакчы. Азия єнїктїрїї банкы
аркылуу 202 млн сомдук долбоор кїзїндє
кїчїнє кирет.
Район боюнча 28000 га айдоо аянты
бар. Мындан 27000 гектары суулуу, калганы кайракы. Быйылкы артыкчылык, бабадыйкандарыбыз Россиядан алынып келинген арпа, буудай, софлор жана башка єсїмдїктєрдїн сапаттуу їрєндєрї менен камсыз болушту. «Ала-Тоо» їрєнчїлїк чарбасынын 360 гектар жери бар. Быйыл тїшїм
жакшы болоорун кїтїп жатабыз. Кудай буйруса мындан ары районубуздун дыйкандарын єзїбїздєн єндїрїлгєн сапаттуу їрєндєр
менен камсыздаганга мїмкїнчїлїк тїзїлєт.
Бул багытта «Руслан» айыл чарба кооперативи, «Онбир-Жылга» айыл чарба кооперативи жана башка дыйкан-фермерлерибиздин
аракеттери жакшы. Райондогу тиешелїї кызматтардын жетекчилери менен бирге жумасына бир жолу эгин-талааларды кыдырып
чыгабыз. Баба-дыйкандардын мээнети акталып, токчулук болсо деген тилегим бар.
- Баба-дыйкандардын эле эмес, быйыл
ташка чейин чєп чыгып, малчы фермерлердин да жылы болду десек жаўылышпас элек.
- Айтканыўызда калет жок, учурда жайлоонун болуп турган маалы. Кєчїп жїргєн
малчылардын тоо жолдорун оўдоо зарылдыгы бар. Ошондуктан быйыл, Шамшы-Туюк
жолуна учурда оўдоп-тїзєє иштерин жїргїзїп, 1 кєпїрє жаўыдан курулду. Райондук
мамлекеттик администрациясынын, айыл
єкмєттєрїнїн, жайыт комитетинин жана
токой-аўчылык чарбасынын биргелешкен
аракеттери менен узундугу 57 чакырым жайлоого кеткен жолдордо оўдоо иштери жїргїзїлдї.
Быйыл райондун аймагындагы бардык
мамлекеттик маанидеги жолдорду жамоо
иштери жїрїп жатат. Ошону менен бирге эў
начар участок делген Бурана – Рот-Фронт,
Токмок – Прогресс, Маданият – Кайырма
жана Токмок – Кошой автоунаа жолдорунда жалпы узундугу 5 чакырым асфальт тєшєє иштери жїргїзїлєт.
- Алдыда кечиктирилгис кандай максаттардын їстїндє иштеп жатасыздар?
- Єзїўїз жакшы билгендей, урматтуу Президентибиз Садыр Нургожоевич Жапаровдун саясий чечими жана колдоосу менен Жогорку Кеўеш тарабынан мыйзам кабыл алынып, Министрлер Кабинетинин токтому бекитилип, жер маселелерин мыйзамдаштыруу
жумуштары башталууда. Элдик жыйындар,
ошондой эле облустук жетекчилер менен кездешкен жерлерде бул маселе такай кєтєрїлєт.
Турак жайларды мыйзамдаштыруу боюнча
райондук комиссия тїзїлїп, кеўири масштабда иш алып бармакчы.
Мындан сырткары, калкты ичїїчї таза суу
менен камсыз кылуу їчїн сметалык баасы 63
млн сомду тїзгєн «Ак-Жалпак» долбоорун
даярдап, облустук єнїктїрїї фондусуна єткєрдїк. Ошондой эле курулушу жети жылдан
бери башталып, бїтпєй келе жаткан КошКоргон айыл єкмєтїндєгї «Ала-Тоо булагы» таза суу долбоорун быйыл бїткєрїїнїн
аракетиндебиз.
Айчїрєк МАКЕШОВА

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити
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2022-жылдын 14-июну

Дали” кыска метраждуу тасмасы
буга чейин да бир нече эл аралык
сыйлыктарды жеўген.

ДЇЙНЄ
ДЇБЇРТЇ
В.ПУТИНДИН
КЕЎЕШЧИСИ
КЫЗМАТТАН КЕТТИ
Орусиянын мурдагы президенти
Борис Ельциндин кїйєє баласы Валентин Юмашев Владимир Путиндин кеўешчиси кызматынан кетти. “Ельцин борборунун” билдирїїсїндє В.Юмашев бул кызматта 22 жыл иштеп, єз каалоосу менен кызматын тапшырып берген.
Ал 1997-1998-жылдары Орусиянын
ошол кездеги президенти Б.Ельциндин администрация башчысы
болуп иштеген. В.Юмашев Ельциндин кызы Татьянанын жолдошу.

МЕРСЕДЕСТЕГИ
МЇЧЇЛЇШТЇКТЄР
Германиянын “Mercedes-Benz”
компаниясы дїйнє жїзї боюнча
1 миллион 300 миўден ашык унаасын техникалык тормоздук кєйгєйлєрдєн улам 2004-2015-жылдар аралыгында чыгарылган ML,
GL жана R классындагы унаалары
кайра чакыртып алынат. Мындай
чечимди алар тормоздук кїчєткїчтєгї коррозия эў начар учурда тормоз педалы менен тормоз
системасынын ортосундагы байланыштын бузулушуна алып келиши мїмкїндїгїн, натыйжада
кызматтык тормоз иштен чыгаары
менен тїшїндїрїшєт.

БРИТНИ СПИРС
ТУРМУШКА ЧЫКСА,
ШАКИРА АЖЫРАШТЫ

Компаниянын билдирїїсїндє дїйнє жїзї боюнча 993 миў
407, анын ичинде Германиядан
эле 70 миўдей унаа кайра чакыртып алынмай болгон. Бул унаалар компания тарабынан кайрадан текшерїїдєн єтєт, зарыл болсо алардын ээлерине цехте болгон
альтернативдїї унаалар акысыз
сунушталат.

КИРЕШЕСИ ТЄМЄНДЄДЇ
Америкалык “Tesla” компаниясынын акциясы 9 пайызга тїштї.
Ал эми анын негиздєєчїсї Илон
Масктын кирешеси дээрлик 17
миллиард долларга тємєндєгєн.
Мындай абал Илон Маск “Tesla”
компаниясынын кызматкерлерин
10 пайызга (10 миў кызматкерди)
кыскартуу чечимин кабыл алгандан кийин болгон. Бїгїнкї кїндє
анын байлыгы 216 миллиард 800
миллион долларды тїзєт.

“САЛЬВАДОР ДАЛИНИН”
СЫЙЛЫГЫ
Кыргыз режиссёру Эльдияр Мадаким тарткан “Сальвадор Дали”
кыска метраждуу тасмасы Францияда єткєн “Jeunesse Tout Courts”
аттуу эл аралык фестивалында “Кєрїїчїлєрдїн сїймєнчїгї”
жана “Чын жїрєктєн приз” аттуу
сыйлыктарга татыды. “Сальвадор

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНКЫ
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы
R-Vision SGRC системасынын техникалык колдоо
кызмат кєрсєтїїсїн сатып алуу боюнча
АЧЫК РЕСПУБЛИКАЛЫК СЫНАК ЄТКЄРЄТ.
Сынак боюнча документтер 2022-жылдын 28-июнунда
саат 17.00гє чейин сынак документтерин кабыл алуу-єткєрїп
берїї актысынын негизинде tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет.
Сынакка чейинки конференция 2022-жылдын 22-июнунда саат 15.00дє видеоконференция байланышы режиминде
єтєт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык
координаторго кайрылуу зарыл.
Сынак боюнча сунуштар 2022-жылдын 1-июлунда 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 катышуучулардын єкїлдєрїнїн катышуусунда 2022-жылдын 1-июлунда саат 14.00дє Бишкек шаары, Т.Їмєталиев атындагы кєчє, 101 дареги боюнча каралат.
Уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66-91-52 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу
техникалык координаторго кайрылсаўыздар болот.

ОАО "ПОЛИБЕТОН"
сообщает об изменении доли акционеров, владеющих 5 и
более процентов акций.
8 èþíÿ 2022 ãîäà ÇÀÎ «Öåíòðàëüíûé äåïîçèòàðèé» (ã. Áèøêåê,
óë. Ìîñêîâñêàÿ, 172, êîä ÎÊÏÎ 21883156) ïåðåäàë èç íîìèíàëüíîãî äåðæàíèÿ Ãàëóøêèíó Àíòîíó Ñòàíèñëàâîâè÷ó ïðîñòûå èìåííûå àêöèè â êîëè÷åñòâå 4620 ýêçåìïëÿðîâ, ÷òî ñîñòàâëÿåò 3,61% îò
Óñòàâíîãî êàïèòàëà, â äåíåæíîì âûðàæåíèè ïî íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòè 2541 ñîì.
Ïî ñîñòîÿíèþ íà 8 èþíÿ 2022 ãîäà ó Ãàëóøêèíà Àíòîíà Ñòàíèñëàâîâè÷à – 14186 ïðîñòûõ èìåííûõ àêöèé è 246 ïðèâèëåãèðîâàííûõ àêöèé, ÷òî ñîñòàâëÿåò 11,30% îò Óñòàâíîãî êàïèòàëà (â äåíåæíîì âûðàæåíèè ïî íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòè 7937,6 ñîì).

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
ЭНЕРГЕТИКА МИНИСТРЛИГИНЕ КАРАШТУУ
"КЫРГЫЗТРАНСНЕФТЕГАЗ" МАМЛЕКЕТТИК
ИШКАНАСЫН ТЇЗЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТОКТОМУ

Чычкандын сїтї дїйнєдєгї эў
кымбат сїт болуп саналат. Анын
литри 22 миў доллардан жогору турат. Бир литр сїттї алуу їчїн дээрлик 4 миў чычкан керектелет. Бул
сїт медицинада колдонулат. Андагы адамга таандык лактоферрин
белогу єзгєчє фармакологиялык
каражаттарды жасоодо колдонулат.
Адистердин айтымында, чычкандын сїтї кошулган дары каражаттары кан куйгандан кийинки кан
айлануу процессин жакшыртат.

Ìóíàé-ãàç òàðìàãûí ìàìëåêåòòèê æºíãº ñàëóó æàíà áàøêàðóó ìàêñàòûíäà, "Ìóíàé æàíà ãàç æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 23-ñòàòüÿñûíà, "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13, 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:
1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýíåðãåòèêà ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó "Êûðãûçòðàíñíåôòåãàç" ìàìëåêåòòèê èøêàíàñû ò¿ç¿ëñ¿í.
2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýíåðãåòèêà ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó "Êûðãûçòðàíñíåôòåãàç" ìàìëåêåòòèê èøêàíàñûíà æàðàòûëûø ãàçûí æàíà ñóþëòóëãàí ãàçäû òàøóó, ñàêòîî, êàéðà
èøòåò¿¿, ìóíàéäû, ãàçäû æàíà àëàðäû êàéðà èøòåò¿¿äºí àëûíãàí ïðîäóêòóëàðäû ñàòóó áîþí÷à óëóòòóê îïåðàòîðäóí óêóêòàðû áåðèëñèí.
3. Òºìºíê¿ëºð áåêèòèëñèí:
- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýíåðãåòèêà ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó "Êûðãûçòðàíñíåôòåãàç" ìàìëåêåòòèê èøêàíàñûíûí óñòàâû 1-òèðêåìåãå ûëàéûê;
- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýíåðãåòèêà ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó "Êûðãûçòðàíñíåôòåãàç" ìàìëåêåòòèê èøêàíàñûíûí áàøêàðóó ñõåìàñû 2-òèðêåìåãå ûëàéûê.
4. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýêîíîìèêà æàíà êîììåðöèÿ ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó Ìàìëåêåòòèê ì¿ëêò¿ áàøêàðóó áîþí÷à ôîíä Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýíåðãåòèêà ìèíèñòðëèãèíå
Áàòêåí îáëóñóíóí Êàäàìæàé ðàéîíóíóí "Ò¿íä¿ê Ñîõ" ìóíàé-ãàç
÷ûêêàí æåðèíèí àéìàãûíäà æàéãàøêàí ãàç-òåõíèêàëûê êóðóëìàëàðäûí îáúåêòòåðèí áåëãèëåíãåí òàðòèïòå ºòêºð¿ï áåðñèí.
5. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýíåðãåòèêà ìèíèñòðëèãè æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýêîíîìèêà æàíà êîììåðöèÿ ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó Ìàìëåêåòòèê ì¿ëêò¿ áàøêàðóó áîþí÷à
ôîíä óøóë òîêòîìäîí êåëèï ÷ûãóó÷ó çàðûë ÷àðàëàðäû êºðñ¿í.
6. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí
2021-æûëäûí 15-íîÿáðûíäàãû ¹247 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýíåðãåòèêà ìèíèñòðëèãèíèí ìàñåëåëåðè æºí¿íäº" òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ êèðãèçèëñèí:
- æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýíåðãåòèêà ìèíèñòðëèãèíèí áàøêàðóó ñõåìàñû óøóë
òîêòîìäóí 3-òèðêåìåñèíå ûëàéûê ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí.
7. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí Ïðåçèäåíòòèí
æàíà Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí ÷å÷èìäåðèí àòêàðóóíó êîíòðîëäîî áàøêàðìàëûãûíà æ¿êòºëñ¿í.
8. Áóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï îí ê¿í ºòêºíäºí êèéèí ê¿÷¿íº êèðåò.

Даярдаган
Разия ЖООШБАЕВА

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð
Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû
À.ÆÀÏÀÐÎÂ
Áèøêåê øààðû, 2022-æûëäûí 7-èþíó, ¹300

Америкалык белгилїї ырчы 40
жаштагы Бритни Спирс жакында 28 жаштагы актёр жана фитнес боюнча машыктыруучу Сэм
Асгариге турмушка чыкты. Їйлєнїї їлпєтї Лос-Анжелесте єтїп,
ага Мадонна, Дрю Бэрримор, Пэрис Хилтон баш болгон 60ка чукул коноктор чакырылган. Тїгєйлєр 2016-жылы ырчы клип тартып
жїргєн учурда таанышып, ошондон бери кыз-жигит мамиледе жїрїшкєн. Ал арада испаниялык футболчу Жерар Пике менен белгилїї ырчы Шакира ажырашты. Ага
футболчунун ырчынын кєзїнє чєп
салганы себеп болгон. "Барселона"
клубунун оюнчусу Жерар Пике менен Шакира 2011-жылы сїйїї мамилесин ачыкташкандан бери эки
уулду тарбиялап келишкен.

ЭЎ КЫМБАТ СЇТ

АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ И
ИНВЕСТИРОВАНИЯ СООБЩЕСТВ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (АРИС)
Проект устойчивого развития сельского водоснабжения
и санитарии (ДФ)
ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР НА:
Проведение тренинга в г. Каракол / в Тонском районе
Иссык-Кульской области
Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ ïî òåíäåðó ìîæåòå ïîëó÷èòü ïî
òåëåôîíó, óêàçàííîìó íèæå èëè îòïðàâèâ çàïðîñ íà ýëåêòðîííóþ
ïî÷òó zakupki@aris.kg
Äëÿ ïîëó÷åíèÿ òåíäåðíûõ äîêóìåíòîâ íåîáõîäèìî ïðîéòè ðåãèñòðàöèþ íà ñàéòå ÀÐÈÑ åñëè âû åùå íå çàðåãèñòðèðîâàíû, çàòåì ïîäàòü çàÿâêó íà ó÷àñòèå â äàííîì òåíäåðå.
Êîíêóðñíûå ïðåäëîæåíèÿ äîëæíû áûòü äîñòàâëåíû â íèæåóêàçàííûé îôèñ íå ïîçäíåå 22 èþíÿ 2022 ã., 11.00 ÷àñîâ ìåñòíîãî âðåìåíè.
Àãåíòñòâî ðàçâèòèÿ è èíâåñòèðîâàíèÿ ñîîáùåñòâ Êûðãûçñêîé
Ðåñïóáëèêè 720040, ã. Áèøêåê, óë. Áîêîíáàåâà 102, êàáèíåò ¹11,
òåë.: + 996 (312) 62-07-52, 30-18-05, ôàêñ: + 996 (312) 62-47-48,
e-mail: zakupki@aris.kg.

ЖОГОЛДУ
УТЕРЯ

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ.
àêòà ¹160780
(îò 19.09.2008 ã.)
íà èìÿ Îáîçáåêîâà
Êàì÷ûáåêà
ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-138

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ.
àêòà ¹0031229
íà èìÿ Ñàëûêáàåâà
Ìóðàòà Àáäûëäàåâè÷à
ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-139

Ñ/Î-020

АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ И
ИНВЕСТИРОВАНИЯ СООБЩЕСТВ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (АРИС)
Проект устойчивого развития сельского водоснабжения
и санитарии сел (ДФ)
ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР НА:
Проведение тренинга в г. Бишкек
Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ ïî òåíäåðó ìîæåòå ïîëó÷èòü ïî
òåëåôîíó, óêàçàííîìó íèæå èëè îòïðàâèâ çàïðîñ íà ýëåêòðîííóþ
ïî÷òó zakupki@aris.kg.
Äëÿ ïîëó÷åíèÿ òåíäåðíûõ äîêóìåíòîâ íåîáõîäèìî ïðîéòè ðåãèñòðàöèþ íà ñàéòå ÀÐÈÑ åñëè âû åùå íå çàðåãèñòðèðîâàíû, çàòåì ïîäàòü çàÿâêó íà ó÷àñòèå â äàííîì òåíäåðå.
Êîíêóðñíûå ïðåäëîæåíèÿ äîëæíû áûòü äîñòàâëåíû â íèæåóêàçàííûé îôèñ íå ïîçäíåå 22 èþíÿ 2022 ã., 11.00 ÷àñîâ ìåñòíîãî âðåìåíè.
Àãåíòñòâî ðàçâèòèÿ è èíâåñòèðîâàíèÿ ñîîáùåñòâ Êûðãûçñêîé
Ðåñïóáëèêè 720040, ã. Áèøêåê, óë. Áîêîíáàåâà 102, êàáèíåò ¹11,
òåë.: + 996 (312) 62-07-52, 30-18-05, ôàêñ: + 996 (312) 62-47-48,
e-mail: zakupki@aris.kg.
Ñ/Î-020

Â ñâÿçè ñ óòåðåé
àêàäåìè÷åñêàÿ ñïðàâêà
ÂÏÎ 20027498,
ðåã. 13976 (îò 17.06.21 ã.)
íà èìÿ Èáðàãèìîâîé
Àéã¿ë Êóäàéáåðäèåâíû
ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-137

Êàðà-Áóóðà
ðàéîíóíà êàðàøòóó
Àê-×èé àéûë
ºêìºò¿í¿í Æèéäå
àéûëûíûí òóðãóíó
×îþáåêîâà Íóðã¿ëä¿í
¿é-á¿ëºñ¿íº
òèåøåë¿¿ ñåðèÿñû ÒÊÀ×
¹2-65 æåð ¿ë¿ø¿íºí
ïàéäàëàíóóãà óêóê
áåð¿¿÷¿ ê¿áºë¿ã¿
æîãîëãîíäóãóíà
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç
äåï òàáûëñûí.

Ï/Ï-076

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити
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2022-жылдын 14-июну

Жаштыктын жалындуу ырлары

Æåòêèðáåãåí ¿÷¿í êûÿë, êûÿë äà,
Ñ¿é¿¿í¿í äà ý¢ æàêøûñû – àëûñû

Жаш акын Гїлїмкан
Исаева 1999-жылы
11-сентябрда Баткен
облусундагы Лейлек
районунун Бешкент
айылында туулган.
“Жан жарык” ырлар
жыйнагынын автору.
Учурда КыргызТїрк “Манас”
университетинин
социология бєлїмїнїн
4-курсунда окуйт.

14-ТРОЛЛЕЙБУС
Омкоро салып тоону,
Окуудан кайткан учур.
Мен жана баратабыз,
Троллейбусс он тєртїнчї.
Мен ушул он тєртїнчї троллейбустан
Ойлоном эбаккы єткєн-кеткендерди.
Сен менен коштошуубузду качанкы бир,
Сен менен кезигїїчї эртеўдерди.
Кайталап коет кыял ыгы менен,
Тездигин, жайлаганын троллейбустун.
Мен неге сени ээрчитип алгам жолго,
Не деген тїшїнїксїз тєгїлїї бу?
А сени кайсы каттам ташып жїрєт,
Бешинчи, їчїнчї же жетинчиби?
Ушу саам їйдї кєздєй баратабыз,
Мен сенсиз,
Троллейбус он тєртїнчї...
***
Кєнїлгє от салып, муз салып,
Кудурет узактан кїзєтєт.
Обо эне адашкан дїйнєдєн,
Кандай жан тїз жашап, тїз єтєт?
Ар кимден уктабай кайтарчу,
Арзууга эмес ал чек ара.
Келе элек эртеўге чуркабай,
Мен бїгїн жашагым келатат.

“Єлєм!” дечї буулугуп, туталанып кээде. “Жараткан , бул эмне деген тагдыр? Бул эмне деген
тозоку ємїр! Ушинтип жашагандан кєрє єлїп калган алда канча жеўилирээк болмок… Мындай азапка кантип чыдайм, тагдырыў менен жерге кир!? Кимге
кереги бар мындай єлєсєлї жашоонун… Кимге!?” – дээр эле їнї
Жаратканга жетчїдєй… Кєр турмушуна кейип.
– Ии?.. – деди, Тагдыр бул ирет
тээ кєкїрєк тїпкїрїнєн їн салып… – Кєрдїўбї!? Азап менен
тирїїнїн тозогу кандай экенин
кєрдїўбї эми? Арман кандай
болорун, кайгынын кара кїйїтї кандай оор болорун сездиўби? Кєрє элек болсоў, кєзїўдї
чоў ачып кєрїп ал. Кєр, кєрїп
ал бейжай…”
Ал ушул ирет чындап эле кайгы менен кєзмє-кєз келди, келмек тургай колуна кармап, кучагына аяр кысып да турду. Кулатпай жєлєп-таяп турганы,аяп турганы – сексен жетидеги таенеси.
Байкушта ыпым салмак жок , буладай жепжеўил, алсыз, їзїлбєгєн эле ысык жаны бар бечара кемпирдин, териси менен эле
сєєгї калгандай… Ага деле карабай, алынын барынча тырмалаўдап, боз їйдїн сол капшытында, кєшєгєнїн артында созулуп
жаткан уулунун жансыз денесине бой урат эне!!! Бар кїчїн, бар

Сагабы? Сага да жол алыс,
Эўсетип жеткирбес ашыктык.
Деўизден єтїїгє белсенип,
Канчалар жээкте калышты.
***
Єзїмдєн качып жїрсєм кабар сурап:
"Кайдасыў, тартынчаагым?" деп коёсуз.
Жїрєгїм жїдєп кетти сїйїїдєн да,
Бардыгы болбойт окшойт ойдогунун.
Кєўїлгє кєє жугары ырас белем,
Тїгєнїп калды менде ошол жомок.
Сїйїїдєн бир дєбєгє кїлї їйїлбєй,
Кимдердин оту єчпєдї коломтодо.
Тагдырга шылтап коюп жашай берет,
Таалайын кармай албай учургандар.
Тапшырат баарын, баарын убакытка...
Таў калып бїтпєгєнїм – ушул Аалам!

***
Жїрєккє айтып кєндїргєм,
Мен кїткєн кїндєр келбесин.
Башкача дїйнєм бар эле,
Сїйгєнгє чейин мен сени.

Тєрїм бош. Эшик ачык.
Тїрдїї из кирет-чыгат...
Бир акын кїткєндїгїн,
Билеби,
билбейт чыгар.

Бир кїнї бар да, бир кїн жок,
Їмїттєр менен достошпойм.
Жугуму жоктой кїндєрдєн
Чарчап да кеттим окшошкон.

Кыялдар алдан тайып,
Эркимдин оозу бошойт.
Экинчи сїйбєйм аны,
Келбесе буйрук ошол!

Сезимсиз дїйнє кандай суук,
Сезимсиз калдым эрте эле.
Кайдыгер тиктейм дїйнєнї,
кайдагы ойлор желкелейт.

Тешилип кетти карек.
Тєш кагып, эрдемсине,
Караанын кєз-кєз кылып,
Кайрадан келбестир ээ?

***
Жїзїм аарчып эми кайсы кїн,
башка бакыт эшик черткилейт.
Жєє барсам да ыйлап Теўирге,
Сен келбейсиў эми, мен билем!

Тєрїм бош. Эшик ачык.
Тїрдїї из кирет... чыгат...
Кїлмїўдєп жїрсє керек,
Кїткєнїм билбейт чыгар.

Адашууга дарман, табым жок,
Махабат деп кайра єлїїгє.
Жєнєт Теўир, жєлєп кєнїлдїн,
Кадыр сыйын билген бирєєнї!
(Сентябрь, 2020)

Кєктї кєк деп, Жерди Жер билип,
Эми кїтпєйм сїйїї, кєктємдї!
Жакшы кїндєр силер келгиле,
Азап толгон кїндєр кєп єттї.

Бирєє алып, бирєє албай їлїшїн,
Махабаттан азап чеккен кєп жїрєк.
Курмандыгы кылбай эрте сїйїїнїн,
Сени кантип єстїрєм,
Кєўїл?..
(Апрель, 2020)
***
Катсам болбой ачылууда бир учу,
Кєнїлїмдє єзїмдєн чоў кусам бар.
Сен жаманга мен жакшыны буюрсун,
Айткылачы Кудайга!

Жїрєгїнє келип сыйынуу,
Бир учунда жїрдї эсимдин.
Кулга кулдук кылган болбойт деп,
Кудай кєнбєй койду, кечирсин!
(Сентябрь, 2020)

Келечегин издеп ошол кусанын,
Кезегимден эрте келдим, кеч келдим.
Кеў пейилдїї дешти сени, Кудайым,
Тилегимди бер менин!..
(Апрель, 2020)

***
Балалыктан узап кеттикпи,
Биз ишенген жомок жок беле?
Бирєє кетти жаппай эшигин,
Ушул жїрєк “ ал” деп сокчу эле.

Тїшїнїп бїтє элекмин єзїмдї да...

Махабат САИДРАХМАНОВА

ШООЛА
(аўгеме )

алын жумшап ошо жакка жїткїнєт!..
– Єєєєїїїй… Єєє… Оооууу…–
деп армандуу какшайт. Эчкирип
эт-бетинен кетип, бар їнї менен
озоўдогусу келет, сєєлдєй кїчї
болсо кана, ага деле кєкїрєк толо дем керек окшобойбу! Байкуш
кемпирдин ай-ааламды буза арман чапчымагы кайдаа-а! Араў
чыккан алсыз їнї менен ачуу
сыздады, кошок кошмок тїгїл
сєз сїйлєєгє чама-чаркы келбей,
тек гана “єєєєєїїїїїй…єєєє….
оооуй..!” деген кїйїттїї їнї менен тынымсыз боздоп жатты кучагында. Эненин кєкїрєгї эўшерилип турду…
– Кєрдїўбї?.. – деди Тагдыр,

(Май, 2020)
***
Жеткирбеген їчїн кыял, кыял да.
Сїйїїнїн да эў жакшысы – алысы.
Куру ойлорду кубалаган али да,
Кєўїл, жашсыў, кап ушу!

буга кайра-кайра эсине салуудан
тажабаган бир соболун дагы да
узатып. – Кєрдїўбї эми, кайгынын єў-тїсї кандай болорун?
– Кєрдїм!!! Оо, кєрдїм дейм,
шум Тагдыр! Кєрдїм! Кєрбєй
кєзїм соолуп тїшсєчї! Жїрєгїм ай… Байкуш таенем ай! Шоруў мынча кат-кат!? Жаратканым, єзїў жардам берчи ! Аячы
бечараўды!
Ушул тапта ызы-чуу, ыйкошокко толгон боз їйдїн ичинде уулунун сєєгїнє улам бой урган, карылыктан чїкєдєй болуп
калган энени кучактап отуруп,
эбак жаны їзїлїп, созулуп жаткан таекесинен да бу кемпирдин
кїйїтїнє дили сыздап, кемпирди

***

аяп ыйлап жатты. Жїрєгї эзилип, жарыла жаздап турду! Карылыгы жеткен кучагындагы
эненин кїйїтї ага єтмє катарынан єтїп, эне сезгенди сезип, эне
туйгандын баарын туюп, таенесин бекем кучактап, болгон їнї
менен боз їйдї башына кєтєрє
ый аралаш бакырып-бакырып,
єксїп алды.
– Таенеее!.. Байкуш таенем
ай!!! Садага болоюн таенем! Садага болоюнум!.. Эми кантер
экенсиў!.. Байкуш таенем ай!
… Маркум, кемпирдин єлгєндєн калган жалгыз эркек баласы эле бу жалганда. Кариет, кыздары деле бар албан-субандай,
дєєлєтї менен бир-бирине теўтайлашкан. Бирок кемпир эркек баласына жан тартып, жакын кєрчї. Кезинде тєрт кыз,
эки эркек баланын энеси болду.
Эки эркегинин бирєє чырактай
кезде, кєзгє толгон улан кезинде кырсыкка кабылды, катыгїн!
Жайлоодо жїрїп, азоо айгыр ала
качып, їзєўгїдєн буту чыкпай
сїйрєлїп, таштан-ташка урунуп
мерт болгон... А кїйїт кїнї бїгїнгє дейре єзєгїн єрттєп келет
эне кургурдун!
Бир курдай кеп курган…
– Атчан тоо кыялап келатсам,
алдыман бир жалаўгычтай эме
чыкпадыбы кокууй, єзїм Аккулду ойлоп кейип, ичтен сызып келаткам, капталымдан, киши бою

Гїлїмкан ИСАЕВА

єскєн чийлердин арасынан їстїнє жалбырак-жулбуракка окшогон бирдемкелерди самсаалатып илип алган, не кишиге окшобойт, не айбан эмес, тири укмуш
эле бир желмаян кєрїндї кєзїмє. Тїбїў тїшкїр, “Аккулду алган менмин! Мына мен алгам!”
дебедиби! Корккон деле жокмун,
чыйралып, эч нерсеге карабай ат
тизгинин ошо тарапка бура салып жїрїп бердим. Жок… Бир заматта жер сыйпагандай жоголуп
кетти, єкїрїп-бакырып ыйлап,
чийлердин арасын тинтип издеп жїрєм баягы немени, тапсам эле Аккулумду кайрып алчудай болуп. Далайга издедим
эс-учумду жыя албай. Єєх…
тапкан жокмун, табылмак беле… Кємкєрємєн тїшїп алып
жер тытып боздоп аттым… “Аккулду мен алгам!” дебедиби кокуй кїн ай, кокуйгїн!
Кєзїнєн сызылып чыккан жашты жоолугунун учу менен сїртїп
коюп, їшкїрїнє сїйлєп отурган
таенесин карап алып ошондо кыздын дене бою шуу эткен. Анда бу
кыз он алтылар чамасында болчу.
“Аи-ий! Кантип коркпой артынан
кубалады таенем? Андай кєрїмчї кокус мага кєрїнїп, мага сїйлєсє, ошол жерден жїрєгїм жарылып єлсєм керек… ” Ушинтип
ойлогон эле ичинен.
(Уландысы бар)

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити
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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

ЖАРАНДЫК ЖАНА КЫЗМАТТЫК КУРАЛДЫ
КООПСУЗ ПАЙДАЛАНУУНУН ЭРЕЖЕЛЕРИН,
ОКУТУУ ПРОГРАММАСЫН ЖАНА ТЕКШЕРЇЇНЇН
ТАРТИБИН БЕКИТЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТОКТОМУ
"Êóðàë æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 101-áåðåíåñèí èøêå àøûðóó ìàêñàòûíäà, "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13, 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:
1. Òºìºíê¿ëºð áåêèòèëñèí:
- Æàðàíäûê æàíà êûçìàòòûê êóðàëäû êîîïñóç ïàéäàëàíóóíóí ýðåæåëåðè 1-òèðêåìåãå ûëàéûê;
- Æàðàíäûê æàíà êûçìàòòûê êóðàëäû àëóóãà áèðèí÷è æîëó óðóêñàò àëãàí æå ýãåðäå ñïîðò ìåíåí ìàøûãóó æå êûçìàòòûê ìèëäåòòåðäè àòêàðóó ¿÷¿í êóðàë àëóóãà óðóêñàò òàëàï êûëûíãàí àäàìäàðäû îêóòóó ïðîãðàììàñû 2-òèðêåìåãå ûëàéûê;
- Æàðàíäûê æàíà êûçìàòòûê êóðàëäû êîîïñóç ïàéäàëàíóóíóí ýðåæåëåðèí áèë¿¿í¿ òåêøåð¿¿í¿í òàðòèáè 3-òèðêåìåãå ûëàéûê.
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, ¹290

À.ÆÀÏÀÐÎÂ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН НАРЫН
ОБЛУСУНУН АТ-БАШЫ РАЙОНУНУН АК-ТАЛАА
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
Íàðûí îáëóñóíóí Àò-Áàøû ðàéîíóíóí Àê-Òàëàà àéûë àéìàãûíûí
Æàéûëìà ó÷àñòîãóíäà ìàë ÷àðáà ôåðìàñûí êóðóó ìàêñàòûíäà, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æåð êîäåêñèíèí 20-ñòàòüÿñûíà, "Æåð ó÷àñòîêòîðóí êîòîðóó (òðàíñôîðìàöèÿëîî) æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 6-áåðåíåñèíå, "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13, 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Íàðûí
îáëóñóíäàãû ûéãàðûì óêóêòóó ºê¿ë¿í¿í 2022-æûëäûí 21-àïðåëèíäåãè ¹01-17/830 êîðóòóíäóñóí æàíà Íàðûí îáëóñóíóí Àò-Áàøû ðàéîíóíóí ìàìëåêåòòèê àäìèíèñòðàöèÿñûíûí 2021-æûëäûí 29-ìàðòûíäàãû ¹1 ÷å÷èìèí êº¢¿ëãº àëûï, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:
1. Íàðûí îáëóñóíóí Àò-Áàøû ðàéîíóíóí Àê-Òàëàà àéûë àéìàãàíäàãû ¹452 êîíòóðäà æàéãàøêàí 10,9 ãà êûñûð à¢ûç æåð ìàë ÷àðáà ôåðìàñûí êóðóó ¿÷¿í "Àéûë ÷àðáà áàãûòûíäàãû æåðëåð" êàòåãîðèÿñûíàí "ªíºð æàéûíûí, òðàíñïîðòòóí, áàéëàíûøòûí, ýíåðãåòèêàíûí, êîðãîíóóíóí æåðëåðè æàíà áàøêà áàãûòòàãû æåðëåð" êàòåãîðèÿñûíà êîòîðóëñóí (òðàíñôîðìàöèÿëàíñûí).
2. Íàðûí îáëóñóíóí Àò-Áàøû ðàéîíóíóí ìàìëåêåòòèê àäìèíèñòðàöèÿñû òºìºíê¿ëºðä¿ êàìñûç êûëñûí:
- æåðäè ýñåïêå àëóó äîêóìåíòòåðèíå òèåøåë¿¿ ºçãºðò¿¿ëºðä¿
êèðãèç¿¿í¿;
- óøóë òîêòîìäóí 1-ïóíêòóíäà êºðñºò¿ëãºí æåðäè ìàêñàòòóó áàãûòû áîþí÷à ïàéäàëàíóóíó;
- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìûéçàìäàðûíà ûëàéûê àéûë ÷àðáà
ºíä¿ð¿ø¿í¿í æîãîòóóëàðûíûí æàíà àëûíáàé êàëãàí ïàéäàíûí îðäóí òîëòóðóó íàðêûíûí ñóììàñûí òºëººí¿;
- êºðñºò¿ëãºí æåð ìàêñàòòóó áàãûòû áîþí÷à ïàéäàëàíûëáàãàí
ó÷óðäà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìûéçàìäàðûíà ûëàéûê àëûï
êîþóíó.
3. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí 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 31-ìàéû, ¹292

À.ÆÀÏÀÐÎÂ

ЖЕР МУНАПЫСЫН ЖЇРГЇЗЇЇНЇН ТАРТИБИ ЖЄНЇНДЄ ЖОБОНУ БЕКИТЇЇ ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТОКТОМУ
"Æåð-óêóêòóê ìàìèëåëåðäè æºíãº ñàëóó æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 6, 10-áåðåíåëåðèíå,
"Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13, 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:
1. Æåð ìóíàïûñûí æ¿ðã¿ç¿¿í¿í òàðòèáè æºí¿íäº æîáî òèðêåìåãå ûëàéûê áåêèòèëñèí.
2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìèíèñòðëèêòåðè, àäìèíèñòðàöèÿëûê âåäîìñòâîëîðó, æåðãèëèêò¿¿ ìàìëåêåòòèê àäìèíèñòðàöèÿëàðû æàíà æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à
áàøêàðóó îðãàíäàðû óøóë òîêòîìäîí êåëèï ÷ûãóó÷ó çàðûë ÷àðàëàðäû êºðñ¿í.
3. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2005-æûëäûí
6-ìàéûíäàãû ¹177 "Æåêå ìåí÷èê òóðàê ¿é êóðóó ¿÷¿í æåð
ó÷àñòîêòîðóí áåð¿¿í¿í òàðòèáè æºí¿íäº æîáîíó áåêèò¿¿
òóóðàëóó" òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ êèðãèçèëñèí:
òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû 22-ïóíêò ìåíåí òîëóêòàëñûí:
"22. Óøóë Æîáîíóí ÷åíåìäåðè "Æåð-óêóêòóê ìàìèëåëåðäè æºíãº ñàëóó æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíäà áåëãèëåíãåí æåðãå ìóíàïûñ êîëäîíóëóó÷ó îáüåêòòåðãå æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí àòêàðóó
îðãàíäàðû -ìåí÷èê óêóêòàðûí áåêèòêåíäå, æåð ó÷àñòîêòîðóíà êîëäîíóëáàéò.".
4. Òºìºíê¿ëºð ê¿÷¿í æîãîòòó äåï òààíûëñûí:
1) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2018-æûëäûí
31 -îêòÿáðûíäàãû ¹512 "Æåêå òóðàê ¿éëºð êóðóëóï êàëãàí ñóãàò àéäîî æåðëåðèíèí æåð ó÷àñòîêòîðóí êîòîðóóíóí
(òðàíñôîðìàöèÿëîîíóí) óáàêòûëóó òàðòèáèí áåêèò¿¿
òóóðàëóó" òîêòîìó;
2) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2019-æûëäûí
30-èþëóíäàãû ¹382 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿íº êàðàøòóó Æåð ðåñóðñòàðû áîþí÷à ìàìëåêåòòèê àãåíòòèê æºí¿íäº" òîêòîìóíóí 18-ïóíêòó;
3) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2020-æûëäûí
19-ìàðòûíäàãû ¹172 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìº-

ò¿í¿í 2018-æûëäûí 31-îêòÿáðûíäàãû ¹512 "Ñóãàò àéäîî
æåðëåðèí æàðàêòóó æåðëåðäèí áàøêà êàòåãîðèÿëàðûíà
æàíà ò¿ðëºð¿íº êîòîðóóãà (òðàíñôîðìàöèÿëîîãî) ìîðàòîðèé êèðãèç¿¿ æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìû ê¿÷¿íº êèðãåíãå ÷åéèí æåêå òóðàê ¿éëºð êóðóëóï êàëãàí æå æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ûéãàðûì
óêóêòóó îðãàíäàðûíûí æå àëàðäûí óêóê ìóðàñòîî÷óñó
áîëãîí æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí òèéèøò¿¿
îðãàíäàðûíûí ÷å÷èìäåðè áàð áîëãîí ñóãàò àéäîî æåðëåðèíèí æåð ó÷àñòîêòîðóí êîòîðóóíóí (òðàíñôîðìàöèÿëîîíóí) óáàêòûëóó òàðòèáèí áåêèò¿¿ òóóðàëóó" òîêòîìóíà ºçãºðò¿¿ëºðä¿ êèðãèç¿¿ æºí¿íäº" òîêòîìó;
4) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí
2022-æûëäûí 14-ÿíâàðûíäàãû ¹7 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2018-æûëäûí 31-îêòÿáðûíäàãû ¹512
"Ñóãàò àéäîî æåðëåðèí æàðàêòóó æåðëåðäèí áàøêà êàòåãîðèÿëàðûíà æàíà ò¿ðëºð¿íº êîòîðóóãà (òðàíñôîðìàöèÿëîîãî) ìîðàòîðèé êèðãèç¿¿ æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìû ê¿÷¿íº êèðãåíãå ÷åéèí æåêå òóðàê ¿éëºð
êóðóëóï êàëãàí æå æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí
ûéãàðûì óêóêòóó îðãàíäàðûíûí æå àëàðäûí óêóê ìóðàñòîî÷óñó áîëãîí æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí òèéèøò¿¿ îðãàíäàðûíûí ÷å÷èìäåðè áàð áîëãîí ñóãàò àéäîî
æåðëåðèíèí æåð ó÷àñòîêòîðóí êîòîðóóíóí (òðàíñôîðìàöèÿëîîíóí) óáàêòûëóó òàðòèáèí áåêèò¿¿ òóóðàëóó" òîêòîìóíà ºçãºðò¿¿ëºðä¿ êèðãèç¿¿ æºí¿íäº" òîêòîìó.
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 ê¿÷¿íº êèðåò.
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð
Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû
À.ÆÀÏÀÐÎÂ
Áèøêåê øààðû, 2022-æûëäûí 31-ìàéû, ¹291

"УКУК БУЗУУЛАРДЫН БИРДИКТЇЇ РЕЕСТРИ" АВТОМАТТАШТЫРЫЛГАН
МААЛЫМАТТЫК СИСТЕМАСЫНДА ИШТЕЛИП ЧЫККАН,
АНЫН ИЧИНДЕ "АКЫЛДУУ ШААР" ДОЛБООРУНУН
"КООПСУЗ ШААР" КОМПОНЕНТИН ИШКЕ АШЫРУУНУН
АЛКАГЫНДА АППАРАТТЫК-ПРОГРАММАЛЫК КОМПЛЕКСТИ
КОЛДОНУУ МЕНЕН ФИКСАЦИЯЛАНГАН УКУК БУЗУУЛАРДЫ
ЖАСАГАНДЫГЫ ЇЧЇН ЄНДЇРЇЛГЄН АЙЫПТАРДЫН СУММАЛАРЫН
ТЇЗЇЇ ЖАНА ПАЙДАЛАНУУ ТАРТИБИН БЕКИТЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТОКТОМУ
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Óêóê áóçóóëàð æºí¿íäº êîäåêñèí èøêå àøûðóó, îøîíäîé ýëå ìàìëåêåòòèê ìààëûìàòòûê ñèñòåìàëàðäû ºðê¿íäºò¿¿ ìàêñàòûíäà, "Êûðãûç
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13,
17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:
1. "Óêóê áóçóóëàðäûí áèðäèêò¿¿ ðååñòðè" àâòîìàòòàøòûðûëãàí ìààëûìàòòûê ñèñòåìàñûíäà èøòåëèï ÷ûêêàí,
àíûí è÷èíäå "Àêûëäóó øààð" äîëáîîðóíóí "Êîîïñóç øààð"
êîìïîíåíòèí èøêå àøûðóóíóí àëêàãûíäà àïïàðàòòûêïðîãðàììàëûê êîìïëåêñòè êîëäîíóó ìåíåí ôèêñàöèÿëàíãàí óêóê áóçóóëàðäû æàñàãàíäûãû ¿÷¿í ºíä¿ð¿ëãºí
àéûïòàðäûí ñóììàëàðûí ò¿ç¿¿ æàíà ïàéäàëàíóó òàðòèáè òèðêåìåãå ûëàéûê áåêèòèëñèí.
2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ñàíàðèïòèê ºí¿êò¿ð¿¿ ìèíèñòðëèãè "Àêûëäóó øààð" äîëáîîðóíóí "Êîîïñóç øààð"
êîìïîíåíòèíèí "Êîîïñóç øààð" àâòîìàòòàøòûðûëãàí
ìààëûìàòòûê ñèñòåìàñûí "Óêóê áóçóóëàðäûí áèðäèêò¿¿ ðååñòðè" àâòîìàòòàøòûðûëãàí ìààëûìàòòûê ñèñòåìàñû ìåíåí êèéèí áèðèêòèð¿¿ ¿÷¿í Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Áàøêû ïðîêóðàòóðàñûíà áåëãèëåíãåí òàðòèïòå ºòêºð¿ï áåðñèí.
3. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Áàøêû ïðîêóðàòóðàñûíà
óøóë òîêòîìäóí 2-ïóíêòóíäà êºðñºò¿ëãºí àâòîìàòòàøòûðûëãàí ìààëûìàòòûê ñèñòåìàíû ºç¿í¿í êàðàìàãûíà
êàáûë àëóó ñóíóøòàëñûí.
4. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ñàíàðèïòèê ºí¿êò¿ð¿¿
ìèíèñòðëèãè áåëãèëåíãåí òàðòèïòå "Àêûëäóó øààð" äîëáîîðóíóí "Êîîïñóç øààð" êîìïîíåíòèíèí "Êîîïñóç øààð"
àâòîìàòòàøòûðûëãàí ìààëûìàòòûê ñèñòåìàñûí Êûðãûç
Ðåñïóáëèêàñûíûí Áàøêû ïðîêóðàòóðàñûíûí êàðàìàãûíà ºòêºð¿ï áåð¿¿ áîþí÷à âåäîìñòâîëîð àðàëûê êîìèññèÿíû ò¿çñ¿í.
5. "Óêóê áóçóóëàðäûí áèðäèêò¿¿ ðååñòðè" àâòîìàòòàøòûðûëãàí ìààëûìàòòûê ñèñòåìàñûíäà èøòåëèï ÷ûêêàí,
óêóê áóçóóëàðäû æàñàãàíäûãû ¿÷¿í ºíä¿ð¿ëãºí àéûïòàðäû òºëººäºí ò¿øêºí êàðàæàòòàð òºìºíê¿äºé áîëóï
áåëãèëåíñèí:
1) "Àêûëäóó øààð" äîëáîîðóíóí "Êîîïñóç øààð" êîìïîíåíòè áîþí÷à Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Áàøêû ïðîêóðàòóðàñûíûí ïàéäàñûíà "Óêóê áóçóóëàðäûí áèðäèêò¿¿ ðååñòðè" àâòîìàòòàøòûðûëãàí ìààëûìàòòûê ñèñòåìàñû ìåíåí "Êîîïñóç øààð" àâòîìàòòàøòûðûëãàí
ìààëûìàòòûê ñèñòåìàñû èíòåãðàöèÿëàíãàí ó÷óðäàí
òàðòûï æ¿ðã¿ç¿ëºò, àë ýìè êàëãàí êàðìàï êàëóóëàð
óøóë òîêòîìäóí 1-ïóíêòóíäà êºðñºò¿ëãºí Òàðòèïêå ûëàéûê èøêå àøûðûëàò;
2) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Ñîòóíà êàðàøòóó
Ñîò äåïàðòàìåíòèíèí ïàéäàñûíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Óêóê áóçóóëàð æºí¿íäº êîäåêñèíå ûëàéûê àéûïòàð
¿÷¿í (àíûí è÷èíäå àïïàðàòòûê-ïðîãðàììàëûê êîìïëåêñòè
êîëäîíóó ìåíåí ôèêñàöèÿëàíãàí æàíà "Óêóê áóçóóëàðäûí
áèðäèêò¿¿ ðååñòðè" àâòîìàòòàøòûðûëãàí ìààëûìàòòûê
ñèñòåìàñûíäà êàòòàëãàí àéûïòàð ¿÷¿í) àòêàðóó æûéûìûí
ºíä¿ð¿¿í¿ àëûï ñàëóó ìàêñàòûíäà "Ñîò àòêàðóó÷óëàðäûí ñòàòóñó æºí¿íäº æàíà àòêàðóó ºíä¿ð¿ø¿ òóóðàëóó"
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíà ºçãºðò¿¿ëºðä¿
êèðãèç¿¿í¿ êàðàãàí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìû

êàáûë àëûíãàí ó÷óðäàí òàðòûï æ¿ðã¿ç¿ëºò.
6. "Àêûëäóó øààð" äîëáîîðóíóí "Êîîïñóç øààð" êîìïîíåíòèí æàíà "Óêóê áóçóóëàðäûí áèðäèêò¿¿ ðååñòðè"
àâòîìàòòàøòûðûëãàí ìààëûìàòòûê ñèñòåìàñûí èøêå
àøûðóóãà êàòûøêàí ìàìëåêåòòèê îðãàíäàð óøóë òîêòîìäóí òàëàïòàðûíà ºçäºð¿í¿í âåäîìñòâîëóê àâòîìàòòàøòûðûëãàí ìààëûìàòòûê ñèñòåìàëàðûí ûëàéûê êåëòèðñèí æàíà ÷àðàëàðäû êºðñ¿í.
7. Æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó îðãàíäàðûíà òºìºíê¿ëºð ñóíóøòàëñûí:
1) óøóë òîêòîìäîí êåëèï ÷ûãóó÷ó ÷àðàëàðäû êºð¿¿;
2) ºçäºð¿í¿í ÷å÷èìäåðèí óøóë òîêòîìäóí òàëàïòàðûíà ûëàéûê êåëòèð¿¿.
8. Òºìºíê¿ëºð ê¿÷¿í æîãîòòó äåï òààíûëñûí:
1) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2019-æûëäûí
18-ôåâðàëûíäàãû ¹56 "Àêûëäóó øààð" äîëáîîðóíóí
"Êîîïñóç øààð" êîìïîíåíòèí èøêå àøûðóóíóí àëêàãûíäà
àïïàðàòòûê-ïðîãðàììàëûê êîìïëåêñòè êîëäîíóó ìåíåí
ôèêñàöèÿëàíãàí Æîëäî æ¿ð¿¿í¿í æàíà òðàíñïîðò êàðàæàòòàðûí ýêñïëóàòàöèÿëîîíóí ýðåæåëåðèí áóçóó ¿÷¿í
ºíä¿ð¿ëãºí àéûïòàðäûí ñóììàëàðûí ò¿ç¿¿ æàíà ïàéäàëàíóó òàðòèáèí áåêèò¿¿ æºí¿íäº" òîêòîìó;
2) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2019-æûëäûí 1-èþëóíäàãû ¹334 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2019-æûëäûí 18-ôåâðàëûíäàãû ¹56 "Àêûëäóó øààð" äîëáîîðóíóí "Êîîïñóç øààð" êîìïîíåíòèí
èøêå àøûðóóíóí àëêàãûíäà àïïàðàòòûê-ïðîãðàììàëûê êîìïëåêñòè êîëäîíóó ìåíåí ôèêñàöèÿëàíãàí Æîëäî æ¿ð¿¿í¿í æàíà òðàíñïîðò êàðàæàòòàðûí ýêñïëóàòàöèÿëîîíóí ýðåæåëåðèí áóçóó ¿÷¿í ºíä¿ð¿ëãºí àéûïòàðäûí ñóììàëàðûí ò¿ç¿¿ æàíà ïàéäàëàíóó òàðòèáèí
áåêèò¿¿ æºí¿íäº" òîêòîìóíà ºçãºðò¿¿ëºðä¿ êèðãèç¿¿
òóóðàëóó" òîêòîìó;
3) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2020-æûëäûí
11 ìàéûíäàãû ¹247 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíäà êîîìäóê
òàðòèïòè æàíà æîë êûéìûëûíûí êîîïñóçäóãóí êàìñûçäîî èøòåðèí óþøòóðóóíóí àéðûì ìàñåëåëåðè æºí¿íäº"
òîêòîìóíóí 2-ïóíêòó;
4) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2020-æûëäûí 21-àâãóñòóíäàãû ¹431 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2019-æûëäûí 18-ôåâðàëûíäàãû ¹56
"Àêûëäóó øààð" äîëáîîðóíóí "Êîîïñóç øààð" êîìïîíåíòèí èøêå àøûðóóíóí àëêàãûíäà àïïàðàòòûê-ïðîãðàììàëûê êîìïëåêñòè êîëäîíóó ìåíåí ôèêñàöèÿëàíãàí Æîëäî æ¿ð¿¿í¿í æàíà òðàíñïîðò êàðàæàòòàðûí
ýêñïëóàòàöèÿëîîíóí ýðåæåëåðèí áóçóó ¿÷¿í ºíä¿ð¿ëãºí àéûïòàðäûí ñóììàëàðûí ò¿ç¿¿ æàíà ïàéäàëàíóó
òàðòèáèí áåêèò¿¿ æºí¿íäº" òîêòîìóíà ºçãºðò¿¿ êèðãèç¿¿ òóóðàëóó" òîêòîìó.
9. Óøóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí
Ïðåçèäåíòòèí æàíà Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí ÷å÷èìäåðèí àòêàðóóíó êîíòðîëäîî áàøêàðìàëûãûíà æ¿êòºëñ¿í.
10. Óøóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï
ê¿÷¿íº êèðåò.
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð
Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû
À.ÆÀÏÀÐÎÂ
Áèøêåê øààðû, 2022-æûëäûí 6-èþíó, ¹299
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН САНАРИПТИК ЄНЇКТЇРЇЇ МИНИСТРЛИГИНИН МАСЕЛЕЛЕРИ БОЮНЧА КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН КЭЭ БИР ЧЕЧИМДЕРИНЕ ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ КИРГИЗЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТОКТОМУ
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ñàíàðèïòèê ºí¿êò¿ð¿¿ ìèíèñòðëèãèíèí, àíûí âåäîìñòâîëóê áºë¿ìäºð¿í¿í æàíà èøêàíàëàðûíûí èøèí ºðê¿íäºò¿¿ ìàêñàòûíäà, «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 ¹257 «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ñàíàðèïòèê ºí¿êò¿ð¿¿ ìèíèñòðëèãèíèí êýý áèð ìàñåëåëåðè æºí¿íäº» òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:
1) 1-ïóíêòóíóí 5-ïóíêò÷àñûíäà «æàíà æàðàíäûê àáàëäûí
àêòûëàðûí» äåãåí ñºçäºð àëûï ñàëûíñûí;
2) æîãîðóäà êºðñºò¿ëãºí òîêòîìäóí 2-òèðêåìåñè óøóë òîêòîìäóí òèðêåìåñèíå ûëàéûê ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí;
3) æîãîðóäà êºðñºò¿ëãºí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ñàíàðèïòèê ºí¿êò¿ð¿¿ ìèíèñòðëèãè
æºí¿íäº æîáîäî:
- 10-ïóíêòóíóí «æ» ïóíêò÷àñûíäà:
ýêèí÷è àáçàöû òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
«- êóðàòîðëóê êûëãàí òàðìàêòà ìàìëåêåòòèê æàíà ìàêñàòòóó ïðîãðàììàëàðäû àòêàðóó áîþí÷à âåäîìñòâîëóê áºë¿ìäºðä¿í æàíà èøêàíàëàðäûí èøèí êîíòðîëäîéò æàíà ìîíèòîðèíã, áààëîî æ¿ðã¿çºò;»;
¿÷¿í÷¿ àáçàöûíäà «æàíà ìåêåìåëåðäèí» äåãåí ñºçäºð
àëûï ñàëûíñûí;
îí òºðò¿í÷¿ àáçàöû ê¿÷¿í æîãîòòó äåï òààíûëñûí;
îí ñåãèçèí÷è àáçàöûíäà «àâòîìîòîòðàíñïîðò êàðàæàòòàðûí
æàíà àëàðäûí ÷èðêåãè÷òåðèí, àòàéûí òåõíîëîãèÿëûê ìàøèíàëàðäû, àéäîî÷óëóê êóðàìäû,» äåãåí ñºçäºð àëûï ñàëûíñûí;
- 14-ïóíêòóíäà «áèðèí÷è îðóí áàñàðäûí æàíà» äåãåí ñºçäºð àëûï ñàëûíñûí;
- 15-ïóíêòóíäà:
áèðèí÷è àáçàöûíäà «Ìèíèñòðäèí áèðèí÷è îðóí áàñàðû
æàíà îðóí áàñàðëàðû» äåãåí ñºçäºð «îðóí áàñàðëàðû» äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;
ýêèí÷è àáçàöûíäà «Ìèíèñòðäèí áèðèí÷è îðóí áàñàðûí
æàíà» äåãåí ñºçäºð àëûï ñàëûíñûí;
- 16-ïóíêòóíäà:
5-ïóíêò÷àñûíäà «ìèíèñòðäèí áèðèí÷è îðóí áàñàðû æàíà»
äåãåí ñºçäºð àëûï ñàëûíñûí;
7-ïóíêò÷àñûíäà «æàíà ìåêåìåëåðèíèí» äåãåí ñºçäºð àëûï
ñàëûíñûí;
8-ïóíêò÷àñûíäà «æàíà ìåêåìåëåðäèí» äåãåí ñºçäºð àëûï
ñàëûíñûí;
15 æàíà 16-ïóíêò÷àëàðû ê¿÷¿í æîãîòòó äåï òààíûëñûí;
17 æàíà 18-ïóíêò÷àëàðû òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
«17) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí
Òºðàãàñûíà Ìèíèñòðëèêòèí âåäîìñòâîëóê èøêàíàëàðûíûí
æåòåê÷èëåðèí êûçìàòêà äàéûíäîî æàíà êûçìàòòàí áîøîòóó ¿÷¿í ñóíóøòàìà êèðãèçåò æàíà àëàð ìåíåí ýìãåê êåëèøèìèí ò¿çºò;
18) Ìèíèñòðëèêòèí áîðáîðäóê àïïàðàòûíûí æàíà âåäîìñòâîëóê áºë¿ìäºð¿í¿í êûçìàòêåðëåðèíå ñûéëîî æàíà òàðòèïòèê æàçà ÷àðàëàðûí êîëäîíîò, ºç êààëîîñóíà ûëàéûê Ìèíèñòðëèêòèí âåäîìñòâîëóê èøêàíàëàðûíûí êûçìàòêåðëåðèí ñûéëîîãî óêóêòóó;»;
22-ïóíêò÷àñûíäà «æàíà ìåêåìåëåðèíå» äåãåí ñºçäºð àëûï
ñàëûíñûí;
23 æàíà 24-ïóíêò÷àëàðû òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
«23) ýãåðäå Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìûéçàìäàðûíäà ÷å÷èìäåðäè æîêêî ÷ûãàðóóíóí áàøêà òàðòèáè áåëãèëåíáåñå,
Ìèíèñòðëèêòèí âåäîìñòâîëóê áºë¿ìäºð¿í¿í æàíà èøêàíàëàðûíûí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìûéçàìäàðûíà êàðøû
êåëãåí ÷å÷èìäåðèí æîêêî ÷ûãàðàò;
24) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíå Ìèíèñòðëèêêå êàðàøòóó ìàìëåêåòòèê èøêàíàëàðäû êàéðà óþøòóðóó æå æîþó òóóðàëóó ñóíóø êèðãèçåò;»;
òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû 25, 26, 27 æàíà 28-ïóíêò÷àëàð
ìåíåí òîëóêòàëñûí:
«25) âåäîìñòâîëóê èøêàíàëàðäûí áþäæåòèí æàíà ôèíàíñû-÷àðáàëûê èøèíèí æûéûíòûêòàðû æºí¿íäº, àíûí è÷èíäå
âåäîìñòâîëóê èøêàíàëàðäûí ºòêºí æûëäàãû áþäæåòèí àòêàðóó òóóðàëóó îò÷åòòîðäó áåêèòåò;
26) ¿÷ æûëäûê ìåçãèëãå èøòåëèï ÷ûãóó÷ó âåäîìñòâîëóê èøêàíàëàðäû ºí¿êò¿ð¿¿í¿í ñòðàòåãèÿëûê ïëàíäàðûí áåêèòåò;
27) Ìèíèñòðëèêêå êàðàøòóó ìàìëåêåòòèê èøêàíàëàðäûí
òàçà ïàéäàñûíûí ºë÷ºì¿í áåêèòåò;
28) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìûéçàìäàðûíà ûëàéûê áàøêà ûéãàðûì óêóêòàðäû æ¿çºãº àøûðàò.»;
- 17-ïóíêòóíäà «Ìèíèñòðäèí áèðèí÷è îðóí áàñàðû, îðóí
áàñàðëàðû» äåãåí ñºçäºð «îðóí áàñàðëàðû» äåãåí ñºçäºð
ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;

- 18-ïóíêòóíäà:
áèðèí÷è àáçàöûíäà «ìèíèñòðäèí áèðèí÷è îðóí áàñàðû,»
äåãåí ñºçäºð àëûï ñàëûíñûí;
¿÷¿í÷¿ àáçàöûíäà «- ìèíèñòðäèí áèðèí÷è îðóí áàñàðû»
äåãåí ñºçäºð «îðóí áàñàðëàðäûí áèðè» äåãåí ñºçäºð ìåíåí
àëìàøòûðûëñûí;
4) æîãîðóäà êºðñºò¿ëãºí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Êûðãûç
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ñàíàðèïòèê ºí¿êò¿ð¿¿ ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó Áàéëàíûø òàðìàãûíäà æºíãº ñàëóó æàíà êºçºìºëäºº áîþí÷à êûçìàòû æºí¿íäº æîáîäî:
- 14-ïóíêòóíäà «- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ñàíàðèïòèê
ºí¿êò¿ð¿¿ ìèíèñòðèíèí îðóí áàñàðû» äåãåí ñºçäºð àëûï
ñàëûíñûí;
5) æîãîðóäà êºðñºò¿ëãºí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Êûðãûç
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ñàíàðèïòèê ºí¿êò¿ð¿¿ ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó Àðõèâ êûçìàòû æºí¿íäº æîáîäî:
- 15-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
«15. Àðõèâ êûçìàòûíäà òºðàãàíûí ýêè îðóí áàñàðûíûí
êûçìàò îðäó êàðàëãàí, àëàð Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ñàíàðèïòèê ºí¿êò¿ð¿¿ ìèíèñòðèíèí ñóíóøòàìàñû áîþí÷à Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû
òàðàáûíàí êûçìàò îðäóíà äàéûíäàëàò æàíà êûçìàò îðäóíàí áîøîòóëàò.»;
- 16-ïóíêòóíäà «îðóí áàñàðûíûí» äåãåí ñºçäºð «îðóí áàñàðëàðûíûí» äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;
- 17, 18 æàíà 19-ïóíêòòàðûíäà «àéìàêòûê áºë¿ìäºð¿í¿í»
äåãåí ñºçäºð «ðåãèîíäóê áàøêàðìàëûêòàðûíûí» äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;
- 20-ïóíêòóíäà:
1 æàíà 3-ïóíêò÷àëàðûíäà ò¿ðä¿¿ æºíäºìºëºðäºã¿ «àéìàêòûê» äåãåí ñºç òèéèøò¿¿ æºíäºìºëºðäº «ðåãèîíäóê» äåãåí
ñºç ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;
4 æàíà 5-ïóíêò÷àëàðûíäà ò¿ðä¿¿ æºíäºìºëºðäºã¿ «àéìàêòûê áºë¿ìäºð¿» äåãåí ñºçäºð òèéèøò¿¿ æºíäºìºëºðäº «ðåãèîíäóê áàøêàðìàëûêòàðû» äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;
- 21-ïóíêòóíäà «òºðàãàíûí îðóí áàñàðû» äåãåí ñºçäºð
«òºðàãàíûí îðóí áàñàðëàðûíûí áèðè» äåãåí ñºçäºð ìåíåí
àëìàøòûðûëñûí;
- 22-ïóíêòóíäà «àéìàêòûê áºë¿ìäºð» äåãåí ñºçäºð «ðåãèîíäóê áàøêàðìàëûêòàð» äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;
6) æîãîðóäà êºðñºò¿ëãºí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Êûðãûç
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ñàíàðèïòèê ºí¿êò¿ð¿¿ ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó Êàëêòû æàíà æàðàíäûê àáàëäûí àêòûëàðûí êàòòîî
äåïàðòàìåíòè æºí¿íäº æîáîäî:
- àòàëûøûíäà æàíà 1-ïóíêòóíäà «æàíà æàðàíäûê àáàëäûí
àêòûëàðûí» äåãåí ñºçäºð àëûï ñàëûíñûí;
- 6-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
«6. Äåïàðòàìåíòòèí òîëóê ôèðìàëûê àòàëûøû:
ìàìëåêåòòèê òèëäå: «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ñàíàðèïòèê ºí¿êò¿ð¿¿ ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó Êàëêòû êàòòîî äåïàðòàìåíòè» ìåêåìåñè;
ðàñìèé òèëäå: Ó÷ðåæäåíèå «Äåïàðòàìåíò ðåãèñòðàöèè íàñåëåíèÿ ïðè Ìèíèñòåðñòâå öèôðîâîãî ðàçâèòèÿ Êûðãûçñêîé
Ðåñïóáëèêè»;
êûñêàðòûëãàí ôèðìàëûê àòàëûøû:
ìàìëåêåòòèê òèëäå: «ÊÊÄ»;
ðàñìèé òèëäå: «ÄÐÍ».»;
- 10-ïóíêòóíóí 2-ïóíêò÷àñûíûí ýêèí÷è àáçàöûíäà «àéìàêòûê áºë¿ìäºðä¿í» äåãåí ñºçäºð «ðåãèîíäîð àðàëûê áºë¿ìäºðä¿í» äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;
- 18-ïóíêòóíäà «àéìàêòûê áºë¿ìäºð¿í¿í» äåãåí ñºçäºð
«ðåãèîíäîð àðàëûê áºë¿ìäºð¿í¿í» äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;
- 19-ïóíêòóíóí 2 æàíà 3-ïóíêò÷àëàðûíäà ò¿ðä¿¿ æºíäºìºëºðäºã¿ «àéìàêòûê áºë¿ìäºð¿í¿í» äåãåí ñºçäºð òèéèøò¿¿ æºíäºìºëºðäº «ðåãèîíäîð àðàëûê áºë¿ìäºð¿í¿í» äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;
- 21-ïóíêòóíäà «àéìàêòûê áºë¿ìäºð» äåãåí ñºçäºð «ðåãèîíäîð àðàëûê áºë¿ìäºð» äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;
- 25-ïóíêòóíäà «àéìàêòûê áºë¿ìäºð¿í» äåãåí ñºçäºð «ðåãèîíäîð àðàëûê áºë¿ìäºð¿í» äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;
7) æîãîðóäà êºðñºò¿ëãºí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Êûðãûç
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ñàíàðèïòèê ºí¿êò¿ð¿¿ ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó «Èíôîêîì» ìàìëåêåòòèê èøêàíàñûíûí óñòàâûíäà:
- 2-ïóíêòó «æàìààòòûê êåëèøèìäè,» äåãåí ñºçäºðäºí êèéèí «Èøêàíàíûí ëîêàëäóó àêòûëàðûí,» äåãåí ñºçäºð ìåíåí òîëóêòàëñûí;
- 13-ïóíêòóíóí 1-ïóíêò÷àñû «æàìààòòûê êåëèøèìèíå» äåãåí ñºçäºðäºí êèéèí «, ëîêàëäóó àêòûëàðûíà» äåãåí ñºçäºð
ìåíåí òîëóêòàëñûí;
- 20-ïóíêòóíóí 13-ïóíêò÷àñû òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
«13) êåëåðêè æûëãà Èøêàíàíûí áþäæåòèíèí äîëáîîðóí

æàíà ôèíàíñû-÷àðáàëûê èøòèí æûéûíòûêòàðû æºí¿íäº îò÷åòòó, àíûí è÷èíäå Èøêàíàíûí ºòêºí æûëäàãû áþäæåòèí àòêàðóó òóóðàëóó îò÷åòòó Ìèíèñòðëèêêå áåêèò¿¿ãº êèðãèçåò;»;
- 26-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
«26. Èøêàíàíûí êèðåøåëåð æàíà ÷ûãàøàëàð áþäæåòè Ìèíèñòðëèê òàðàáûíàí áåêèòèëåò.»;
- 30-ïóíêòóíäà:
«3 æàíà àíäàí àøûê æûëäàðãà êàðàëãàí óçàê ìººíºòò¿¿
èø ïëàíäûí íåãèçèíäå» äåãåí ñºçäºð «¿÷ æûëäûê ìåçãèëãå èøòåëèï ÷ûãóó÷ó Èøêàíàíû ºí¿êò¿ð¿¿í¿í ñòðàòåãèÿëûê
ïëàíûíûí íåãèçèíäå» äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;
«æàìààòòûê êåëèøèìèíèí æîáîëîðóí» äåãåí ñºçäºðäºí
êèéèí «æàíà ëîêàëäóó àêòûëàðûí» äåãåí ñºçäºð ìåíåí òîëóêòàëñûí;
- 36-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
«36. Èøêàíà æûë ñàéûí 1-ìàðòêà ÷åéèíêè ìººíºòòº:
- êåëåðêè æûëãà Èøêàíàíûí áþäæåòèíèí äîëáîîðóí Ìèíèñòðëèêêå áåêèò¿¿ãº êèðãèçåò;
- ôèíàíñû-÷àðáàëûê èøòèí æûéûíòûêòàðû æºí¿íäº îò÷åòòó, àíûí è÷èíäå Èøêàíàíûí ºòêºí æûëäàãû áþäæåòèí àòêàðóó òóóðàëóó îò÷åòòó Ìèíèñòðëèêêå áåêèò¿¿ãº êèðãèçåò.»;
- òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû 361-ïóíêò ìåíåí òîëóêòàëñûí:
«361. Ìèíèñòðëèê êåëåðêè æûëãà Èøêàíàíûí áþäæåòèí æàíà ôèíàíñû-÷àðáàëûê èøèíèí æûéûíòûêòàðû æºí¿íäº îò÷åòòó, àíûí è÷èíäå Èøêàíàíûí ºòêºí æûëäàãû áþäæåòèí àòêàðóó òóóðàëóó îò÷åòòó 20-ìàðòêà ÷åéèíêè ìººíºòòº áåêèòåò.»;
- 37-ïóíêòó ê¿÷¿í æîãîòòó äåï òààíûëñûí;
- òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû 411-ïóíêò ìåíåí òîëóêòàëñûí:
«411. Èøêàíà æûëäûê ôèíàíñû-÷àðáàëûê èøèíèí æûéûíòûêòàðû áîþí÷à àëûíãàí òàçà ïàéäàíû òºìºíê¿ëºðãº áàãûòòàéò:
- Èøêàíàíû ºí¿êò¿ð¿¿í¿í ñòðàòåãèÿëûê ïëàíûí èøêå àøûðóóãà;
- ÷àðáàëûê-ìàòåðèàëäûê èíôðàò¿ç¿ìä¿ ºí¿êò¿ð¿¿ãº æàíà
êå¢åéò¿¿ãº, àíûí è÷èíäå èìàðàòòàðäû, æàéëàðäû êóðóóãà æàíà êàïèòàëäûê î¢äîîãî, ñåðâåðäèê àïïàðàòòûê-ïðîãðàììàëûê êîìïëåêñòåðäè, çàìàíáàï ïðîãðàììàëûê êàìñûçäîîíó
ñàòûï àëóóãà.».
2. 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¿¿ êèðãèçèëñèí:
æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîìäóí 5-òèðêåìåñèíäå:
- ýñêåðò¿¿í¿í 2-ïóíêòóíóí 4-ïóíêò÷àñû ê¿÷¿í æîãîòòó äåï
òààíûëñûí.
3. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2017-æûëäûí
13-èþíóíäàãû ¹363 «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ðàäèîæûøòûêòàð áîþí÷à ìàìëåêåòòèê êîìèññèÿñû æºí¿íäº æîáîíó æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ðàäèîæûøòûêòàð áîþí÷à ìàìëåêåòòèê êîìèññèÿñûíûí êóðàìûí áåêèò¿¿ òóóðàëóó» òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:
1) æîãîðóäà òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ðàäèîæûøòûêòàð áîþí÷à ìàìëåêåòòèê êîìèññèÿñû æºí¿íäº æîáîäî:
- 6-ïóíêòóíóí ýêèí÷è àáçàöûíäà «ªêìºò¿í¿í» äåãåí ñºç
«Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí» äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;
2) æîãîðóäà êºðñºò¿ëãºí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Êûðãûç
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ðàäèîæûøòûêòàð áîþí÷à ìàìëåêåòòèê êîìèññèÿñûíûí êóðàìûíäà:
- áèðèí÷è àáçàöûíäà «áèðèí÷è îðóí áàñàðû» äåãåí ñºçäºð «îðóí áàñàðû» äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;
- ñåãèçèí÷è àáçàöûíäà «Ìàìëåêåòòèê áàéëàíûø àãåíòòèãèíèí äèðåêòîðóíóí» äåãåí ñºçäºð «Áàéëàíûø òàðìàãûíäà
æºíãº ñàëóó æàíà êºçºìºëäºº áîþí÷à êûçìàòûíûí òºðàãàñûíûí» äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;
- òîãóçóí÷ó àáçàöûíäà «Ìàìëåêåòòèê áàéëàíûø àãåíòòèãèíèí» äåãåí ñºçäºð «Áàéëàíûø òàðìàãûíäà æºíãº ñàëóó
æàíà êºçºìºëäºº áîþí÷à êûçìàòûíûí» äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí.
4. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ñàíàðèïòèê ºí¿êò¿ð¿¿ ìèíèñòðëèãè ºç¿í¿í ÷å÷èìäåðèí óøóë òîêòîìãî ûëàéûê êåëòèðñèí.
5. Óøóë 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 31-ìàéû, ¹293

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН СОТТУК
ЭКСПЕРТИНИН КЇНЇН БЕЛГИЛЄЄ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ФИНАНСЫ ЖАНА ЭКОНОМИКА
КЫЗМАТКЕРЛЕРИНИН КЕСИПТИК КЇНЇН БЕЛГИЛЄЄ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТОКТОМУ

ТОКТОМУ

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíäà ñîòòóê ýêñïåðòòèí ðîëóí æîãîðóëàòóó ìàêñàòûíäà, ñîò
àäèëåòòèãèí êàìñûç êûëóóäà, àäàìäûí æàíà æàðàíäûí óêóêòàðûí æàíà ýðêèíäèêòåðèí êîðãîîäî ñîòòóê-ýêñïåðòòèê èøòèí îëóòòóó ìààíèñèí áåëãèëåï, "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê
Ìûéçàìûíûí 13, 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:
1. 4-èþíü æûë ñàéûí áåëãèëåí¿¿÷¿ êåñèïòèê ìàéðàì - Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ñîòòóê
ýêñïåðòèíèí ê¿í¿ áîëóï áåëãèëåíñèí.
2. Áóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï æåòè ê¿í ºòêºíäºí êèéèí ê¿÷¿íº êèðåò.

Ýêîíîìèêàíûí áàðäûê òàðìàêòàðûíûí, èëèìèé, áèëèì áåð¿¿ ìåêåìåëåðèíèí ôèíàíñû
æàíà ýêîíîìèêà êûçìàòêåðëåðèíèí ðåñïóáëèêàíûí ñîöèàëäûê-ýêîíîìèêàëûê ºí¿ã¿¿ñ¿íº
êîøêîí ñàëûìûíûí ìààíèë¿¿ë¿ã¿í æàíà áàøêàðóó îðãàíäàðûíûí ò¿ç¿ì¿í àíäàí àðû ºðê¿íäºò¿¿, àòêàðûëóó÷ó ôóíêöèÿëàðäû îïòèìàëäàøòûðóó, àòêàðóó òàðòèáèí áåêåìäºº çàðûëäûãûí ýñêå àëóó ìåíåí, "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº"
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13, 17-áåðåíåëåðèí æåòåê÷èëèêêå àëûï, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:
1. 7-èþíü Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ôèíàíñû æàíà ýêîíîìèêà êûçìàòêåðëåðèíèí æûë
ñàéûí áåëãèëåí¿¿÷¿ êåñèïòèê ê¿í¿ áîëóï áåëãèëåíñèí.
2. Áóë òîêòîì êîë êîþëãàí ê¿íäºí òàðòûï ê¿÷¿íº êèðåò æàíà ðàñìèé æàðûÿëàíóóãà òèéèø.

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð
Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû
Áèøêåê øààðû, 2022-æûëäûí 3-èþíó, ¹295

À.ÆÀÏÀÐÎÂ

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð
Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû
Áèøêåê øààðû, 2022-æûëäûí 3-èþíó, ¹296

À.ÆÀÏÀÐÎÂ

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити

14

2022-жылдын 14-июну

-

1. Ïðåäñòàâëåííûå â ðàìêàõ óêàçàííîãî Ïðîåêòà â ðàñïîðÿæåíèå Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè ñðåäñòâà áóäóò èñïîëüçîâàíû íà
ïðèåìëåìûå âûïëàòû ïî Êîíòðàêòó íà ðàáîòû:
- «Ðåàáèëèòàöèÿ ñèñòåìû âîäîñíàáæåíèÿ ïîäïðîåêòà Ýí÷èëåø, Àê-Ñóéñêîãî ðàéîíà, Èññûê-Êóëüñêîé îáëàñòè»;
2. Àãåíòñòâî ðàçâèòèÿ è èíâåñòèðîâàíèÿ ñîîáùåñòâ (ÀÐÈÑ) îò
ëèöà Áîç-Ó÷óêñêîãî Àéûë Îêìîòó Àê-Ñóéñêîãî ðàéîíà, ÈññûêÊóëüñêîé îáëàñòè, ïðèãëàøàåò ó÷àñòíèêîâ ïîäàòü çàïå÷àòàííûå êîíêóðñíûå ïðåäëîæåíèÿ äëÿ âûïîëíåíèÿ ñëåäóþùèõ ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò:
- «Ðåàáèëèòàöèÿ ñèñòåìû âîäîñíàáæåíèÿ ïîäïðîåêòà Ýí÷èëåø, Àê-Ñóéñêîãî ðàéîíà, Èññûê-Êóëüñêîé îáëàñòè»;
Âàëþòîé êîíêóðñíîãî ïðåäëîæåíèÿ ÿâëÿåòñÿ êûðãûçñêèé ñîì.
3. Çàèíòåðåñîâàííûå ó÷àñòíèêè ìîãóò ïîëó÷èòü äîïîëíèòåëüíóþ
èíôîðìàöèþ è îçíàêîìèòüñÿ ñ òåíäåðíîé äîêóìåíòàöèåé â îôèñå ÀÐÈÑ ïî ñëåäóþùåìó àäðåñó:
Êûðãûçñêàÿ Ðåñïóáëèêà, ã. Áèøêåê, óë. Áîêîíáàåâà, 102, îòäåë çàêóïîê,
òåë.: +996 (312) 62-07-52, ôàêñ: +996 (312) 62-47-48,
ý-ïî÷òà: zakupki@aris.kg
èëè íà ñàéòå: www.aris.kg
4. Ïîëíûé êîìïëåêò äîêóìåíòîâ ïî ïîäïðîåêòó â ýëåêòðîííîì
âèäå ìîæíî áóäåò ïîëó÷èòü çàèíòåðåñîâàííûìè ó÷àñòíèêàìè
òîëüêî ïîñëå ðåãèñòðàöèè íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÀÐÈÑ.
5. Ïðåäòåíäåðíàÿ âñòðå÷à ñ ó÷àñòíèêàìè òîðãîâ ñîñòîèòñÿ â 11.00
÷àñîâ ìåñòíîãî âðåìåíè 28 èþíÿ 2022 ãîäà ïî óêàçàííîìó âûøå àäðåñó.
6. Êîíêóðñíûå ïðåäëîæåíèÿ äîëæíû áûòü äîñòàâëåíû â âûøåóêàçàííûé îôèñ íå ïîçäíåå 12 èþëÿ 2022 ãîäà, 11.00 (ìåñòíîå
âðåìÿ) è äîëæíû îñòàâàòüñÿ â ñèëå â òå÷åíèå 90 äíåé ïîñëå
âñêðûòèÿ êîíêóðñíûõ ïðåäëîæåíèé. Çàëîãîâîå îáåñïå÷åíèå
Êîíêóðñíîãî ïðåäëîæåíèÿ íå òðåáóåòñÿ, îäíàêî òðåáóåòñÿ ïðåäîñòàâëåíèå Äåêëàðàöèè ãàðàíòèéíîãî îáåñïå÷åíèÿ êîíêóðñíîãî ïðåäëîæåíèÿ. Ó÷àñòíèê òîðãîâ, îòçûâàþùèé èëè èçìåíÿþùèé ñâîå Êîíêóðñíîå ïðåäëîæåíèå ïîñëå âñêðûòèÿ êîíêóðñíûõ
ïðåäëîæåíèé äî èñòå÷åíèÿ ñðîêà åãî äåéñòâèÿ, èëè íå ïîäïèñàâøèé êîíòðàêò, â ñëó÷àå åãî ïðèñóæäåíèÿ, èëè íå ïðåäîñòàâèâøèé ãàðàíòèþ âûïîëíåíèÿ êîíòðàêòà ê ñðîêó, óêàçàííîìó â
òåíäåðíîé äîêóìåíòàöèè, àâòîìàòè÷åñêè íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â òåíäåðàõ â ðàìêàõ ïðîåêòîâ, ðåàëèçóåìûõ ÀÐÈÑ, ñðîêîì
íà äâà ãîäà.
Âñå ïðåäëîæåíèÿ, ïîëó÷åííûå ïî èñòå÷åíèè ñðîêà ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé, áóäóò îòêëîíåíû è âîçâðàùàþòñÿ íåðàñïå÷àòàííûìè.
7. Êîíêóðñíûå ïðåäëîæåíèÿ áóäóò âñêðûòû â ïðèñóòñòâèè ó÷àñòíèêîâ, ïîæåëàâøèõ ïðèñóòñòâîâàòü, 12 èþëÿ 2022 ãîäà, 11.00
(ìåñòíîå âðåìÿ) â Öåíòðàëüíîì îôèñå ÀÐÈÑ ïî àäðåñó: Êûðãûçñêàÿ Ðåñïóáëèêà, ã. Áèøêåê, óë. Áîêîíáàåâà, 102, êîíôåðåíö-çàë.

Ñ/Î-036

Жил. дом расположенный по адресу: Аксыйский район,
г.Кербен ул. Манас №8, общ.пол.пл. - 62,80 кв.м., жил. пл.
- 43,89 кв.м. расположенный зем.участке мерою - 858,00
кв.м. принадлежащий залогодателю Осмонкулова Каныбека
Осмонкуловича.
Начальная стартовая цена- 600 000 сомов.
Òîðãè ñîñòîÿòñÿ â 11.00 ÷àñîâ 18 èþëÿ 2022 ãîäà, ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ èìóùåñòâà.
Æåëàþùèå ïðèíÿòü ó÷àñòèå íà òîðãàõ äî íà÷àëà òîðãîâ îáÿçàíû
âíåñòè ãàðàíòèéíûé âçíîñ 5% îò ñòàðòîâîé öåíû íà äåïîçèòíûé ñ÷åò
ÏÑÑÈ Àêñûéñêîãî ðàéîíà â "ÐÑÊ Áàíêà". Ó÷àñòíèê âûèãðàâøèé òîðãè
äîëæåí â òå÷åíèè ïÿòè äíåé ïîñëå òîðãîâ âíåñòè ñóììó (ïîêóïíóþ öåíó) çà âû÷åòîì ñóììû ðàíåå âíåñåííîãî ãàðàíòèéíîãî âçíîñà. Âûèãðàâøèå òîðãè ïðèçíàåòñÿ ëèöî, ïðåäëîæèâøåå íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó. Ãàðàíòèéíûé âçíîñ ó÷àñòíèêà âûèãðàâøåãî òîðãè, íî íå îïëàòèâøåãî ïîêóïíóþ ñóììó, ïîñòóïàåò â äîõîä ãîñóäàðñòâà.
Çà ñïðàâêàìè îáðàùàòüñÿ â ÏÑÑÈ Àêñûéñêîãî ðàéîíà
èëè ïî òåë.: (03742) 5-06-43, (0771) 08-74-52.

Ä-27

ПССИ АКСЫЙСКОГО РАЙОНА
ОБЪЯВЛЯЕТ ПЕРВИЧНЫЕ ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ
по реализации недвижимого имущества
Земельный участок расположенный по адресу: Аксыйский
район, г. Кербен ул. Манас №10 зем участке мерою 800,00 кв.м. принадлежащий залогодателю Анаркуловой
Гулумбубу Курманкуловне.
Начальная стартовая цена- 150 000 сомов.
Òîðãè ñîñòîÿòñÿ â 10.00 ÷àñîâ 18 èþëÿ 2022 ãîäà, ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ èìóùåñòâà. Æåëàþùèå ïðèíÿòü ó÷àñòèå íà òîðãàõ äî íà÷àëà
òîðãîâ îáÿçàíû âíåñòè ãàðàíòèéíûé âçíîñ 5% îò ñòàðòîâîé öåíû íà
äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Àêñûéñêîãî ðàéîíà â "ÐÑÊ Áàíêà". Ó÷àñòíèê
âûèãðàâøèé òîðãè äîëæåí â òå÷åíèè ïÿòè äíåé ïîñëå òîðãîâ âíåñòè
ñóììó (ïîêóïíóþ öåíó) çà âû÷åòîì ñóììû ðàíåå âíåñåííîãî ãàðàíòèéíîãî âçíîñà. Âûèãðàâøèå òîðãè ïðèçíàåòñÿ ëèöî, ïðåäëîæèâøåå íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó. Ãàðàíòèéíûé âçíîñ ó÷àñòíèêà âûèãðàâøåãî òîðãè,
íî íå îïëàòèâøåãî ïîêóïíóþ ñóììó, ïîñòóïàåò â äîõîä ãîñóäàðñòâà.
Çà ñïðàâêàìè îáðàùàòüñÿ â ÏÑÑÈ Àêñûéñêîãî ðàéîíà
èëè ïî òåë.: (03742) 5-06-43, (0771) 08-74-52.
Ä-27

Сузак райондук сот аткаруучулар
кызмат бєлїмї
карызкор Шарафутдинов Ырысбек Шарафутдиновичтен кїрєє
жана кепил берїїчї Турашева Майрамкан Эргешевнанын
менчигине тийиштїї болгон кїрєєгє коюлган Жалал-Абад
областынын Сузак районунун Кара-Дарыя айыл аймагынын
Чангыр-Таш айылында жайгашкан №3-05-04-1003-0523
сандуу сыр белгиси менен катталган турак жайга ачык аукцион
жарыялайт.
Турак жайдын баштапкы старттык баасы 733 252
(жети жїз отуз їч миў эки жїз элїї эки) сом.

Сузак райондук сот аткаруучулар
кызмат бєлїмї
карызкор Газибекова Кулпунай Нуруевнадан
“Бай-Тїшїм Банк” ААКнын пайдасына жалпы
2 270 601 (эки миллион эки жїз жетимиш миў алты жїз бир)
сом 54 тыйын кредиттик карызды єндїрїї боюнча, кїрєєгє
коюлган їчїнчї жак Газибеков Женишбек Камчибековичке
таандык болгон Жалал-Абад областынын Сузак районунун
С.Атабеков айыл аймагындагы Кызыл-Багыш айылынын
Мурхахмедов Газибек кєчєсїндєгї №12 даректе
жайгашкан жалпы пайдалануу аянты - 240,9 чарчы метр, жашоо
аянты – 158,8 чарчы метр, жер тилкесинин аянты – 2282,5 чарчы
метр болгон №3-05-10-1013-0172 сандуу сыр белгиси менен
катталган кыймылсыз мїлккє ачык аукцион жарыялайт.
Баштапкы старттык баасы 2 250 000
(эки миллион эки жїз элїї миў) сом.
À÷ûê àóêöèîí 2022-æûëäûí 18-èþëü ê¿í¿ ñààò 11.00äº Ñóçàê ðàéîíóíóí Ñóçàê àéûë àéìàãûíäàãû Ñàòâàëäû-Ïàëâàí êº÷ºñ¿í¿í ¹103 äàðåãèíäåãè Ñóçàê ðàéîíäóê ÑÀÊÁäà æ¿ðã¿ç¿ëºò.
À÷ûê àóêöèîíäîðãî êàòûøóóíó êààëîî÷óëàð òóðàê æàéäûí áàøòàïêû áààñûíûí 5% êåïèëäèê ñóììàñûí à÷ûê àóêöèîí áîëãîíãî ÷åéèí
Ñóçàê ðàéîíäóê ÑÀÊÁíûí äåïîçèòòèê ýñåáèíå (ÁÈÊ 440001, ýñåáè
¹4408082100000125, òºëºº êîäó 14511900) òºëººãº òèéèø. Àóêöèîíäîí óòóï àëãàí àäàìäûí òºêêºí êåïèëäèê ñóììàñû ñàòûï àëûíãàí òóðàê æàéûíûí áààñûíà êîøóëóï ýñåïòåëèíåò. Àóêöèîíäîí æå¢èëãåí
êàòûøóó÷óëàðäûí àëäûí àëà òºëºãºí êåïèëäèê ñóììàëàðû àóêöèîí
àÿêòàãàíäàí êèéèí ºçäºð¿íº êàéòàðûëûï áåðèëåò. Àóêöèîíäîí óòêàí
àäàì 7 (æåòè) ê¿íä¿í è÷èíäå àóêöèîíäóí àëäûíäà òºêêºí ñóììàíû
ýñåïòºº ìåíåí òóðàê æàéäûí ñàòûï àëãàí ñóììàñûí òîëóãó ìåíåí òºëºï áåð¿¿ãº ìèëäåòò¿¿.

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè ÈÏ Êàðèìîâ Ýðëàí Ýëü÷èáåêîâè÷
êîä ÎÊÏÎ 31254728, ÈÍÍ 22103200101430
ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì.

УТЕРЯ

ОБЪЯВЛЯЕТ ПЕРВИЧНЫЕ ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ
по реализации недвижимое заложенное имущества

Номера контрактов: IDA-SRWSSDP-AF-CW-2021-13
Наименование финансирования: Кредит №60880-KG;
Грант № D2040-KG
«Проект устойчивого развития сельского водоснабжения и санитарии-дополнительное финансирование
(ПУРСВС-Доп.Фин.)»

Áàéëàíûø òåëåôîíó: (03748)-5-01-34.

ЖОГОЛДУ

ПССИ АКСЫЙСКОГО РАЙОНА

ПРИГЛАШЕНИЕ К
УЧАСТИЮ В ТОРГАХ

Ä-27

Í-136

Ä-27

Общество с ограниченной ответственностью
«ПЕРВАЯ МЕТАЛЛОБАЗА»
сообщает, что с 24 июня 2022 года производит
выплаты доходов по именным процентным облигациям
шестого выпуска (3 декабря 2021 г. Государственной
службой регулирования и надзора за финансовым рынком при
Правительстве КР внесена запись в Единый государственный
реестр ценных бумаг в Кыргызской Республике о выпуске
облигаций). Выплата доходов по именным процентным
облигациям будет осуществляться в период с 24 июня 2022 г.
по 8 июля 2022 г.
•
•
•
•

Ðàçìåð äîõîäà íà îäíó öåííóþ áóìàãó - 16% ãîäîâûõ;
Äàòà, ïî ñîñòîÿíèþ íà êîòîðóþ îïðåäåëÿåòñÿ ñïèñîê âëàäåëüöåâ öåííûõ áóìàã, èìåþùèõ ïðàâî íà ïîëó÷åíèå äîõîäà ïî öåííûì áóìàãàì: 20 èþíÿ 2022 ã.;
Íîìèíàëüíàÿ ñòîèìîñòü îáëèãàöèè - 1 000 ñîì;
Âûïëàòà ïðîöåíòîâ áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ äåíåæíûìè ñðåäñòâàìè â îôèñå Ôèíàíñîâîé êîìïàíèè «ÑÅÍÒÈ», àäðåñ: ã.Áèøêåê, ïð.×óé, 219, 9 ýòàæ, à òàêæå ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà áàíêîâñêèé ñ÷åò äåðæàòåëÿ îáëèãàöèé.
Ïîëó÷èòü äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ âû
ìîæåòå ïî òåëåôîíó: +996 (559) 61-00-25.

Ä-27

Â ñâÿçè ñ óòåðåé
ñâèäåòåëüñòâà íà ïðàâî
ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîé äîëè
×À ¹993 (îò 12.12.1998 ã.) íà
èìÿ Àáäðàçàêîâà Àêìàòáåêà
Óðàëèåâè÷à ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-126

Â ñâÿçè ñ óòåðåé
ñâèäåòåëüñòâà î
ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè ÈÏ Öàé
Âñåâîëîä Àëåêñååâè÷
êîä ÎÊÏÎ 30049653,
ÈÍÍ 20702195400492 ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-129

Â ñâÿçè ñ óòåðåé
ñâèäåòåëüñòâà î ïðàâå
ñîáñòâåííîñòè íà çåì. äîëè
¹1073 (îò 10.02.2000 ã.)
íà èìÿ ×óá Þðèé
Íèêîëàåâè÷à ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-128

Â ñâÿçè ñ óòåðåé àòòåñòàòà
ÑÀ ¹150044997 íà èìÿ
Äîêòóðáåêîâà ×ûíãûçà
Äîêòóðáåêîâè÷à ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-861

Â ñâÿçè ñ óòåðåé äèïëîìà
ÔÂ-1 ¹117216 Èäàåâà Ýøìóðçà
Äóéøîåâè÷à ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-131

Â ñâÿçè ñ óòåðåé
ñâèäåòåëüñòâà íà ïðàâî
ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîé äîëè
¹0163 (îò 05.08.1998 ã.) íà
èìÿ ×îëóðîâà Àíäàøêàíà
Àñåéíîâè÷à ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-130

À÷ûê àóêöèîí 2022-æûëäûí 15-èþëü ê¿í¿ ñààò 14.00äº ì¿ëê æàéãàøêàí äàðåêòå æ¿ðã¿ç¿ëºò. À÷ûê àóêöèîíäîðãî êàòûøóóíó êààëîî÷óëàð òóðàê æàéäûí áàøòàïêû áààñûíûí 5% êåïèëäèê ñóììàñûí à÷ûê
àóêöèîí áîëãîíãî ÷åéèí Ñóçàê ðàéîíäóê ÑÀÊÁíûí äåïîçèòòèê ýñåáèíå ÁÈÊ 440001, ýñåáè ¹4408082100000125, òºëºº êîäó 14238900 òºëººãº òèéèø. Àóêöèîíäîí óòóï àëãàí àäàìäûí òºêêºí êåïèëäèê ñóììàñû ñàòûï àëûíãàí òóðàê æàéûíûí áààñûíà êîøóëóï ýñåïòåëèíåò.
Àóêöèîíäîí æå¢èëãåí êàòûøóó÷óëàðäûí àëäûí àëà òºëºãºí êåïèëäèê
ñóììàëàðû àóêöèîí àÿêòàãàíäàí êèéèí ºçäºð¿íº êàéòàðûëûï áåðèëåò.
Àóêöèîíäîí óòêàí àäàì 7 (æåòè) ê¿íä¿í è÷èíäå àóêöèîíäóí àëäûíäà
òºêêºí ñóììàíû ýñåïòºº ìåíåí òóðàê æàéäûí ñàòûï àëãàí ñóììàñûí
òîëóãó ìåíåí òºëºï áåð¿¿ãº ìèëäåòò¿¿.
Áàéëàíûø òåëåôîíó: (03748)-5-01-34, (0770)-62-96-51.

Îðóíáàåâà Øàõíîçàõîí
Äèéêàíáàåâíàãà òààíäûê
Áàçàð-Êîðãîí ðàéîíóíóí
Êå¢åø àéûë ºêìºò¿íº
êàðàøòóó Êºê-×ºãºç
àéûëûíäàãû òóðàê æàéûíûí
æåð ó÷àñòîãóíà áîëãîí
æåêå ìåí÷èê óêóãó æºí¿íäº
ìàìëåêåòòèê àêò (ñåðèÿñû
× ¹734251, êàòòàëãàí ê¿í¿
18.10.2017-æ.) æîãîëãîíäóãóíà
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç
äåï òàáûëñûí.

Í-127

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ.
àêòà î ïðàâå ÷àñòíîé
ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê
¹0097466 (îò 10.05.2007 ã.)
íà èìÿ Íóðãóæàåâà Ñåðèêà
Àçàìàòîâè÷à ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-132

Â ñâÿçè ñ óòåðåé
ñâèäåòåëüñòâà íà ïðàâî
âðåìåííîãî ïîëüçîâàíèÿ çåì.
ó÷àñòêîì ¹035642 íà èìÿ
Áåëåêîâà Ñàëåêàí ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Ð.Æ.

Â ñâÿçè ñ óòåðåé
óäîñòîâåðåíèå íà ïðàâî
âðåìåííîãî ïîëüçîâàíèÿ çåì.
ó÷àñòêîì ¹0007664 íà èìÿ
Ìàäèøîâîé Êàéûðáó ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-133

Â ñâÿçè ñ óòåðåé
ñâèäåòåëüñòâà î
ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè ÈÏ Ñàòàðîâ
Çàìèðáåê Áåëåêîâè÷
êîä ÎÊÏÎ 28920201,
ÈÍÍ 20212198700742 ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-134

Ñàðáàøåâ Áàèø Òàãàåâè÷êå
òèåøåë¿¿ ìàì. àêòûëàðû
× ¹507574, × ¹507580,
× ¹507573 æîãîëãîíäóãóíà
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç
äåï òàáûëñûí.

Í-135
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ЖОГОЛДУ

УТЕРЯ

Â ñâÿçè ñ óòåðåé
ñâèäåòåëüñòâà î
ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè ÈÏ Áåêæàíîâ
Àëìàç Áåêæàíîâè÷ êîä
ÎÊÏÎ ÍÑ ¹032286,
ÈÍÍ 22209198500191 ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-124

Â ñâÿçè ñ óòåðåé
ñâèäåòåëüñòâà î
ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè ÈÏ Áåéøååâà
Àéíàçèê Ñàìóäèíîâíà
êîä ÎÊÏÎ 30339115,
ÈÍÍ 10202199901563 ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-122

Â ñâÿçè ñ óòåðåé
ñâèäåòåëüñòâà î ïðàâå
÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ¹0046159
(îò 28 îêòÿáðÿ 2014 ãîäà)
íà èìÿ Çàêèðîâà Ñàëàìàòà
Ìûðçàêóëîâè÷à ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-121

ПССИ Сокулукского района Чуйской области

Â ñâÿçè ñ óòåðåé äèïëîìà
¹ÓÁ140103897 íà èìÿ
Àøèðîâà Êóáàíû÷áåêà
Ìûðçàáåêîâè÷à ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

ОБЪЯВЛЯЕТ ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ
на заложенное недвижимое имущество
- жилого дома, расположенного на земельном участке
мерою - 1895,1 кв.м., идентификационный код 7-0807-1001-0330, полезной площадью - 72,0 кв.м., жилой
площадью - 50,2 кв.м., находящегося по адресу: Чуйская
область, Сокулукский район, с.Джаны-Жер, ул.Бухобаева
(бывшая Шопокова) д. 12, принадлежащего Сагымбаеву
Мелисбеку Алымбековичу, на основании договора куплипродажи от 5 октября 2006 года №2-2442.
Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 15 èþëÿ 2022 ãîäà â 11.00 ÷àñîâ ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ æèëîãî äîìà ïî àäðåñó: ×óéñêàÿ îáëàñòü, Ñîêóëóêñêèé ðàéîí, ñ.Äæàíû-Æåð, óë.Áóõîáàåâà (áûâøàÿ Øîïîêîâà) ä. 12.
Ñòàðòîâàÿ öåíà 450 000
(÷åòûðåñòà ïÿòüäåñÿò òûñÿ÷) ñîìîâ.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ íåîáõîäèìî âíåñòè 5% ãàðàíòèéíîãî âçíîñà â Ñîêóëóêñêèé ôèëèàë ÎÀÎ «ÐÑÊ Áàíê», äåïîçèòíûé ñ÷åò 4403052100000122,
ÁÈÊ 440305, êîä ïëàòåæà 14511900, ÈÍÍ 00405199510158, ïîëó÷àòåëü
Ïîäðàçäåëåíèå ñëóæáû ñóäåáíûõ èñïîëíèòåëåé Ñîêóëóêñêîãî ðàéîíà.
Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå çàêàí÷èâàåòñÿ çà îäèí äåíü
äî íà÷àëà àóêöèîíà.
Ó÷àñòíèê, âûèãðàâøèé ïóáëè÷íûå òîðãè äîëæåí â òå÷åíèå ñåìè
äíåé âíåñòè íà äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Ñîêóëóêñêîãî ðàéîíà, ïîêóïíóþ öåíó çà âû÷åòîì ñóììû ãàðàíòèéíîãî âçíîñà.
Îáðàùàòüñÿ â ÏÑÑÈ Ñîêóëóêñêîãî ðàéîíà ïî
àäðåñó: ×óéñêàÿ îáëàñòü, Ñîêóëóêñêèé ðàéîí,
ñ.Ñîêóëóê, óë.Ôðóíçå, 123/7, òåë.: (0500) 68-00-00.

Í-67

ОАО Микрофинансовая компания
«САЛЫМ ФИНАНС»
сообщает, что с 23 июня 2022 году будет производить
выплаты доходов по именным процентным облигациям.
Шестой выпуск государственный регистрационный
№KG 0206213017 от 11.12.2020 года. Выплата доходов по
именным процентным облигациям будет осуществляться в
период с 23 июня по 29 июня 2022 года.
Èíôîðìàöèÿ ïî âûïëàòå äîõîäîâ ïî îáëèãàöèÿì:
Ðàçìåð äîõîäà íà îäíó öåííóþ áóìàãó – 15,5% ãîäîâûõ;
Äàòà, ïî ñîñòîÿíèþ íà êîòîðóþ îïðåäåëÿåòñÿ ñïèñîê âëàäåëüöåâ öåííûõ áóìàã, èìåþùèõ ïðàâî íà ïîëó÷åíèå äîõîäà ïî öåííûì áóìàãàì: 20 èþíÿ 2022 ã.;
• Íîìèíàëüíàÿ ñòîèìîñòü îáëèãàöèè – 1000 ñîì;
• Âûïëàòà ïðîöåíòîâ áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ äåíåæíûìè ñðåäñòâàìè â îôèñå ÎÀÎ Ìèêðîôèíàíñîâàÿ êîìïàíèÿ “Ñàëûì Ôèíàíñ”, àäðåñ: ã. Áèøêåê, ïð. Ìàíàñà, 40/ ïð.×óé, 164;
• Ñïðàâî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ ïî òåë.: 61-36-26 www.salymfinance.kg
Ïðåäñåäàòåëü Ïðàâëåíèÿ
Êóëîâ Ì.Ò.

•
•

Í-120

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНКЫ
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы
видеоконференция їчїн камераларды жана
микрофондорду сатып алуу боюнча
АЧЫК РЕСПУБЛИКАЛЫК СЫНАК ЄТКЄРЄТ.
Сынак боюнча документтер 2022-жылдын 23-июнунда саат 17.00гє чейин сынак документтерин кабыл алууєткєрїп берїї актысынын негизинде tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет.
Катышуучулар їчїн сынакка чейинки конференция
2022-жылдын 21-июнунда саат 10.00дє Бишкек шаары, Т.Їмєталиев атындагы кєчє, 101 дареги боюнча єткєрїлєт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча суроолор
менен техникалык координаторго кайрылуу зарыл.
Сынак боюнча сунуштар 2022-жылдын 28-июнунда
саат 15.00гє чейин Бишкек шаары, Чїй проспекти, 168
дареги боюнча кабыл алынат.
Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар
кабыл алынбайт жана каралбайт.
Сынак боюнча сунуштар катышуучулардын катышуусунда
2022-жылдын 28-июнунда саат 15.00дє каралат.
Уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66-91-52 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаўыздар болот.

ОАО "ПОЛИБЕТОН"
сообщает об изменении доли акционеров, владеющих
5 и более процентов акций и лица, входящего в органы
управления.
8 èþíÿ 2022 ãîäà Ïðåäñåäàòåëü Ïðàâëåíèÿ Òàøïàåâ Áàêûò
Æàêøûëûêîâè÷ ïðèîáðåë ïðîñòûå èìåííûå àêöèè â êîëè÷åñòâå
1833 ýêçåìïëÿðîâ è ïðèâèëåãèðîâàííûå àêöèè â êîëè÷åñòâå 31 ýêçåìïëÿð, ÷òî ñîñòàâëÿåò 1,46% îò Óñòàâíîãî êàïèòàëà, â äåíåæíîì
âûðàæåíèè ïî íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòè 1025,2 ñîì.
Ïî ñîñòîÿíèþ íà 8 èþíÿ 2022 ãîäà ó Ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâëåíèÿ
Òàøïàåâà Áàêûòà Æàêøûëûêîâè÷à – 6888 ïðîñòûõ èìåííûõ àêöèé
è 275 ïðèâèëåãèðîâàííûõ àêöèé, ÷òî ñîñòàâëÿåò 5,60% îò Óñòàâíîãî êàïèòàëà (â äåíåæíîì âûðàæåíèè ïî íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòè 3939,65 ñîì).

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

Í-125

Â ñâÿçè ñ óòåðåé
ñâèäåòåëüñòâà î
ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè ÈÏ Àøèðáåêîâ
Ñûðãàê Àìàíæàíîâè÷
êîä ÎÊÏÎ 21823251,
ÈÍÍ 21809196500053 ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-118

“AST company” (“ÀÑÒ êîìïàíè” )
Æ×Êñûíûí ìººð¿
æîãîëãîíäóãóíà
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç
äåï òàáûëñûí.

Í-119

Ðàõìàíêóëîâà Óëüïàòõîíãî
òààíäûê ìåí÷èêêå óêóêòó
òààíóó ºíä¿ð¿øò¿ê
æåð òèëêåñè áîþí÷à
19.09.2006-æûëû áåðèëãåí
× ¹078361 íîìåðèíäåãè
ìàìëåêåòòèê àêòûñû
æàíà Êûçûë-Êûÿ øààðäûê
êûéìûëñûç ì¿ëêêº óêóê
áåð¿¿ æàíà êàòòîî
áîþí÷à áàøêàðìàëûãû
òàðàáûíàí 12.01.2015-æûëû
áåðèëãåí ¹2015-92 ñàíäàãû
áåëåêêå áåð¿¿ áîþí÷à
êåëèøèì äîêóìåíòòåðè
æîãîëãîíäóãóíà
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç
äåï òàáûëñûí.

Ï/Ï-647

Êåíæåàëèåâ Ìàìûòêà
òèåøåë¿¿ æåð
¿ë¿ø¿íºí ïàéäàëàíóóãà
óêóê áåð¿¿÷¿ ê¿áºë¿ã¿
×-À æîãîëãîíäóãóíà
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç
äåï òàáûëñûí.

Í-86

Гезит ээси: КР Министрлер Кабинети
Башкы редактор

Â ñâÿçè ñ óòåðåé
ñâèäåòåëüñòâà î ïðàâå
÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñåðèÿ
¹0088519 íà èìÿ Àéìàíáàåâà
Ýäèë Àéíèäèíîâè÷à ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

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.

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 ¹525. Íóñêàñû 5931
Áàñóóãà 13.06.2022-æ. ñààò 19.00äº áåðèëäè
Ñàòûê êåëèøèì áààäà
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Заманбап жабдыктар

Биздин Валя

ЯПОН ЭЛИНИН ЖАРДАМЫ

ШЕВЧЕНКО
КУРУН КОРГОП
КАЛДЫ
Жакында Бишкек медициналык
колледжинде Япониянын Кыргыз
Республикасындагы элчилиги менен Бишкек медициналык колледжинин ортосундагы 2021-жылы 15-мартта кол коюлган келишимдин негизинде "Чєп тамырлары жана адам коопсуздугу"
грант-келишимдин алкагында
Бишкек медициналык колледжине 62 735 долларлык медициналык ар кандай жабдыктарды жана шаймандарды тапшыруу аземи болду.
Аталган долбоор Кыргыз Республикасында 1996-жылдан бери
иштеп келет. Япониянын элчилиги
ушул долбоордун алкагында Бишкек медициналык колледжинин
студенттеринин окуу шарттарын
жакшыртуу максатында тапшырып жаткан медициналык жабдыктар жана шаймандар, окуу жайдын
материалдык-техникалык базасын чыўдоого жана келечектеги

медиктердин тереў билим алуусуна зор салымын кошот.
Салтанаттуу иш-чарага КРнын
саламаттык сактоо министринин орун басарлары У.Садыков,
Б.Арыкбаева жана Япония мамлекетинин тышкы иштер министрлигинин парламенттик вице-министри
Таро Хонда, Япониянын КРдагы Толук жана ыйгарым укуктуу элчиси Сигэки Маэда катышышты. Єз
сєзїндє Таро Хонда мырза мындай
эки тараптуу кызматташуу келечекте дагы уланарына жана анын жыйынтыктары жемиштїї болоруна
ишенерин билдирди.
Ал эми Бишкек медициналык
окуу жайынын директору Ч.Усубалиева Япониянын тышкы иштер министрлигине жана анын Кыргызстандагы элчилигинин єкїлдєрїнє окуу жайдын жалпы жамаатынын атынан ыраазычылык айтты.
Орункул САТЫКУЛОВ

Єткєн аптанын аягында
кыргызстандык Валентина
Шевченко UFC турниринде
бразилиялык Тайла Сантосту
жеўип, жетинчи жолу
чемпиондук макамын коргоп
калды. Учурда дїйнє эли
чемпиондук курун татыктуу
деўгээлде коргогон
Валентина Шевченкону алкап
турган кези.
Шевченконун чемпиондук
курун тартып алууну кєздєгєн бразилиялык мушкер Тайла Сантос UFC кызкелиндер арасындагы жеўил
салмак категориясында тєртїнчї орунда турат. Сантос
буга чейинки беттештеринде
бир гана жолу жеўилїї ызасын тарткан. Андыктан бул
беттешке болгон дараметин
жумшап даярдангандыгын

Спорт дїйнєсїндє

Туризм – 2022

ИНДИЯЛЫК ТУРИСТТЕРДИН АГЫМЫ АРБЫЙТ

Ж

акында
Индиянын Нью-Дели жана Мумбай шаарларында ири туристтик компаниялар менен инвесторлордун
жолугушуусу єтїп, ага Кыргызстандын Туризмди єнїктїрїї фондунун єкїлдєрї катышты. Жолугушууда эки єлкєнїн биргеликте ишке ашырыла турган туристтик долбоорлору тууралуу маалыматтар берилип, индиялык туристтердин агымын кєбєйтїї багытында иштеп жаткан “Salvia
promoters” компаниясы менен
меморандумга кол коюлду.
Учурда Индияга 2,5 саатта
учууга болот. Буга чейин Бишкек менен Нью-Дели шаарларынын ортосунда чартердик
рейс ачылган. Аны “Aeronomad”
авиакомпаниясы тейлейт. Келечекте дагы авиакаттамдардын санын кєбєйтїї пландалууда. Мындан тышкары, бул
жолугушууда виза маселеси
дагы талкууланды. Индиялык туристтер Кыргызстанга эки жумага визасыз кирїї
мїмкїнчїлїгїнє ээ болушат.

саякаттоо гана эмес, клип, тасма тартуу популярдуу болуп
бараткандыгын жашырышкан
эмес. Ал эми кыргызстандык
туроператорлор Индиядан келген туристтер їчїн атайын сунуштарды даярдоонун їстїндє
иштеп жатышат. Алардын божомолунда быйыл Индиядан
келген туристтердин саны 10
миўге жетет.
Разия ЖООШБАЕВА

Жазгїл КЕНЖЕТАЕВА

ЧЕЧЇЇЧЇ
БЕТТЕШ
Ф

Эгерде саякатка узак мєєнєт
керек болсо, Нью-Делиде виза борборун ачуу пландалууда.
Кыргызстанда туристтердин эў
кєп агымы салттуу тїрдє жай
мезгилине туура келээри белгилїї. Ал эми индиялыктар єзгєчє кышкы жана кїзгї саякаттоо турларына кызыкдар экендиги маалымдалган. Акыркы учурда индиялыктар їчїн
кыргыз жеринен майрамдарды,
їйлєнїї їлпєттєрїн єткєрїп

Еджейчик, 2019-жылы америкалык Джессика Ай, Лиз Кармуш менен беттешип, жеўген.
2020-жылы да америкалык
Кэтлин Чукагянды ишенимдїї артта калтырган. Дженнифер Майюну болсо 2020-жылы UFC 255 турнирде жеўип
алган.
Чемпиондун андан кийинки Джессики Андраде менен
болгон беттешинде да ийгилик Валентина тарапта болгон. Ошентип, биздин Валя 2021-жылы 21-сентябрда
америкалык Лорен Мёрфини тєртїнчї раундда ишенимдїї тїрдє артта калтырган. Ал эми Тайла Сантос менен болгон беттеш чемпиондун 7 жолку таза жеўиш менен аяктаган беттеши болуп
калды.

Алга!

«КЫРГЫЗСТАН БЕРМЕТИ”
ФЕСТИВАЛЫ
Ысык-Кєлдє 15-июндан 3-июлга чейин “Кыргызстан бермети” деп аталган эл аралык спорт фестивалы єтєт. Ага 15ке жакын мамлекеттин спорт чеберлери катышат.
Кєркєм гимнастика, кичи футбол, дзюдо, алыш кїрєш, армрестлинг (ЛОВЗ), эркин жана грек-рим кїрєшї, спорттук самбо, пауэрлифтинг, ушу саньда, Бирманский бокс, ордо, казак
кїрєшї, пенчак силат, кикбоксинг, 10 чакырым чуркоо марафону, кармаш кїрєшї, таэквандо ИТФ, жаа атуу ж.б. сыяктуу
спорттун 30 тїрї боюнча мелдештер єткєрїлєт.

айткан. Сантос “Шевченкону
жеўип, курун тартып алам”,деген ураан менен чыккан.
Бирок, Сингапурда єткєн UFC
турнири беш тур менен єттї.
Калыстардын чечими менен
Шевченко 48, ал эми атаандашы 47 упай алып, Шевченко чемпиондук курун сактап
калды.
«Мен атаандашымдын ар
тараптуу мушкер экенин билчїмїн. Соккулары, грепплингде жакшы болчу, бирок
жыйынтык мен кїткєндєй
болду. Мага эч кандай чек
жок, ким болбосун баары менен беттешїїгє даярмын», деди Шевченко беттеш аяктаган соў.
Валентина
Шевченко
2018-жылдан тарта
чемпиондук курун коргоп келет.
2018-жылы Присцилу Качоэйру, полшалык Джоанны

утбол боюнча 2023-жылы
єтє турган Азия кубогуна
тандоо турунун алкагында Бишкектеги Дєлєн Ємїрзаков атындагы стадиондо F тайпасынын їчїнчї айлампасы єтїп жатат. Учурда
Тажикстан 6 упай менен биринчи орунда. Ал эми Кыргызстан
6 упай менен экинчи орунда келе
жатат. Кыргызстандын курама командасынын 6 упай менен экинчи
орунда келе жатышына Сингапур
менен болгон беттеште дарбазасына бир гол киргизип алгандыгы себеп болду. Ак шумкарлар Сингапур менен болгон беттештен кийин 11-июнда Кыргызстан Мьянма курама командасы менен ойноп,
2-0 эсебинде уткан. Бул жеўиш ак
шумкарлардын алга сїрїлїп чыгышына жол ачкан. Спорт аналитиктери Мьянма менен болгон оюн
Кыргызстан пайдасына чечилерин
алдын ала айтышкан. Эске салсак, буга чейин Кыргызстан Мьянма менен 5 бир ирет беттешип, бир
жолу гана 2:2 эсебинде теў чыккан.
Калган оюндарда Мьянманын курама командасы жеўилїї ызасын
тартып келишкен.

Ошентип, биздин ак шумкарлар
тайпалык эсепте экинчи орунда.
Бїгїн Дєлєн Ємїрзаков атындагы стадиондо тайпалык баскычтын финалдык этабынын оюндары
єтєт. 16:30да Сингапур — Мьянма,
21:00дє Кыргызстан — Тажикстан
оюндары орун алат.
Азия кубогу їчїн жалпы 24 курама команда кїч сынашат. Учурда алардын 13ї аныкталып бїткєн.
Калган 11 команда тандоо турунан єтїїдє. Тандоо туру жогоруда айтылгандай алты єлкєдє алты тайпага тєрттєн команда болуп бєлїнгєн. Ар бир тайпанын
биринчи орун алган командасы
жана экинчи орун алган беш курама (гол, упайлардын артыкчылыгына жараша) жолдомо алат.
Ошондо экинчи орун алган бир
команда Азия кубогуна катышуу
мїмкїнчїлїгїнєн ажырайт. Кыргызстандын ак шумкарлары їчїн
андыктан бїгїнкї оюн маанилїї.
Курама командабызга кїйєрмандык кылып, жеўиш каалап сїрєп
туралы!
Жазгїл КЕНЖЕТАЕВА

