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Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик катчысы Сїйїнбек КАСМАМБЕТОВ:

«БАРДЫК ИШЕНИМДИН ТЇПКЇ МААНИСИ – АДАМ
БАЛАСЫН КУЛЧУЛУК ПСИХОЛОГИЯДАН КУТУЛТУУ!»

Таалайкан САДАБАЕВА:

“Акча которуулар
боюнча
єзгєртїїлєр
убактылуу болуп
эсептелет”

5-БЕТТЕ
Талантаалы БАКЧИЕВ:

3-4-БЕТТЕРДЕ

"Укугум деп
милдетибизди
унутуп
баратабыз"

ЖАЎЫ ИШКАНА
Баткен облусунун Кара-Бак айылында єрїктї кайра
иштетїїчї логистикалык борбор ишке берилет. Анда
жылына 1 миў 500 тонна єрїктї кайра иштетїї
пландалууда. АКШ, Япония жана Россияга экспортко
чыгат. Ишкана ишкер Турсунали Тєлємїшев тарабынан
негизделди.

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.

6-БЕТТЕ
АЖЫЛЫК
САПАР
БАШТАЛДЫ
Пандемиядан берки
алгачкы ажылык сапар
башталды. Ага кыргызстандык зыяратчылардын биринчи тобу жєнєп кетти. Муфтияттын
басма сєз кызматы билдиргендей, алгачкы топ
16-июнда Сауд Арабиясынын Медина шаарына барат. Быйыл Кыргызстандын жарандарына ажылыкка барууга 2766 квота бєлїнгєн.

"Жетиген"
журналын дїйнє
эли тааныганы –
эмгектин їзїрї

9-БЕТТЕ
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IV ДЇЙНЄЛЇК
КЄЧМЄНДЄР
ОЮНДАРЫ
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"АК ШУМКАРДЫ" АЛГА СЇРЄГЄН АЖО

Шаршемби кїнї Президент Садыр
Жапаров Бїткїл дїйнєлїк этноспорт
конфедерациясынын тєрагасы Билал
Эрдоганды кабыл алды.

Бурса провинциясындагы Изник шаарында IV Дїйнєлїк кєчмєндєр оюндарын єткєрїїгє даярдык кєрїї, Дїйнєлїк
кєчмєндєр оюндарын жакынкы келечекте єнїктїрїї маселелери жана бул демилге алкагындагы иш-чаралар боюнча пикир
алмашуу болду.
Мамлекет башчысы кыргыз тарап мындай
эл аралык масштабдуу иш-чараны уюштурууга жана єткєрїїгє кємєктєшїїгє даяр
экенин билдирди.
Єз кезегинде Билал Эрдоган конфедерация дал ушул Дїйнєлїк кєчмєндєр оюндарын єткєрїїнїн аркасында тїзїлгєндїгїн,
Изник шаары Дїйнєлїк кєчмєндєр оюндарын єткєрїїгє тандалганы кокустан эместигин белгиледи. Биринчиден, шаар кєл жээгинде жайгашып, Ысык-Кєлдї эске салса,
экинчиден, анын аймагында биздин доордун экинчи миў жылдыгынын башында бул
шаарды алуу учурунда курман болгон кыргыз жоокерлери їчїн эстелик Мемориалы
орун алган.

БАЛДАР ЇЧЇН БОРБОР
Министрлер Кабинетинин Тєрагасы
Акылбек Жапаров 15-июнда Бишкек
шаарындагы балдардын реабилитациялык
борборунун курулушуна капсула салды.
Бул жер єрттєн кийин 12 жыл бою бош
тургандыгын белгилеген Акылбек Жапаров:
«Реабилитациялык борбор курууну кєптєн
бери пландаштырганбыз. Бул балдар їчїн
жакшы колдоо болуп, алардын сапаттуу медициналык жардам алуусуна кємєк берерине ишенем» деди.
Долбоор боюнча имараттын аянты – 1728
м2, курулуш аянты 508 м2 тїзєт. Курулушту
їстїбїздєгї жылдын аягына чейин бїткєрїї пландалууда.

Президент Садыр Жапаров 14-июнда Дєлєн Ємїрзаков
атындагы борбордук стадиондо Кыргыз Республикасы менен
Тажикстан Республикасынын курамаларынын ортосунда
болгон беттешке барды.
Бул биздин команда їчїн
Азия Кубогу-2023кє тандоо
этабындагы акыркы оюну

болду. Кыргызстан менен
Тажикстандын курамалары оюнду теў, 0:0 эсебинде

жыйынтыкташты. Эки команда теў Азия Кубогу2023тїн финалдык баскычына чыгышты.
Беттеш аяктаган соў Мамлекет башчысы улуттук курама менен жолугуп, болуп
єткєн бардык беттештердин

жїрїшїндє спортчулар кооз
жана укмуштуудай футболду кєрсєтїп, кыргызстандыктарга чыныгы майрам
тартуулашканын белгиледи. Ошондой эле машыктыруучулар курамына ыраазычылык билдирип, аларсыз бул жеўиштерге жетишїї мїмкїн болмок эместигин билдирди.
Азия Кубогуна катышууга
байланыштуу бардык каржылык маселелер єз убагында чечилерин айтып, їстїбїздєгї жылдын августунда
Бишкекте 22,5 миў адам батарлык заманбап жаўы стадиондун курулушу башталарын кабарлады.
Єз кезегинде улуттук курама команданын башкы
машыктыруучусу Александр
Крестинин жана команданын капитаны Валерий Кичин Садыр Жапаровго кєрсєткєн колдоосу їчїн ыраазычылык билдирип, акыркы
жылдары мамлекет тарабынан футболду жана жалпы
эле єлкєдє спортту єнїктїрїїгє єзгєчє кєўїл бурулуп
жатканын белгилешти.

ЭКОНОМИКАЛЫК ДИПЛОМАТИЯ
Министрлер Кабинетинин Тєрагасы
Акылбек Жапаров 15-июнда Тышкы
иштер министрлигинде єткєн жумушчу
кеўешмеге катышты.
Министрлер Кабинетинин башчысы
билдиргендей, Кыргыз Республикасынын Президенти тарабынан жактырылган 2026-жылга чейинки Улуттук єнїктїрїї программасына ылайык, экономиканын ар жылдык реалдуу єсїї темпин ИДП карата 13% кем эмес кєлємдє
(жылына болжол менен 1,0 млрд долл.)
чет элдик тїз инвестицияларды тартуу
менен орточо 5%дык деўгээлде камсыздоо максаты коюлган.
«Буга байланыштуу Тышкы иштер министрлиги алдына экономикалык дипломатияны активдештирїї жана биринчи
кезекте їч негизги багыт: чет элдик инвестицияны тартуу, туристтик агымдын
кеўейишине кємєктєшїї жана ата мекендик продукцияны экспорттоого кємєктєшїї боюнча ишти активдештирїї
милдети тапшырылган. Биз сиздерден
социалдык-экономикалык маселелерди

жана алдыга коюлган милдеттерди чечїїдє конкреттїї жыйынтыктарды кїтєбїз» деди А.Жапаров. Чет єлкєдєгї дипломатиялык мекемелердин иши

ЖЕР ТИЛКЕСИНЕ ТИЙИШТЇЇ КЄЙГЄЙЛЄР
Министрлер Кабинетинин Тєрагасы Акылбек Жапаров 15-июнда
Чїй облусунун Сокулук районунун Военно-Антоновка айылынын
тургундары менен жолугушту.

Жолугушууда жергиликтїї
тургундар жер тилкелери боюнча
бир катар орчундуу кєйгєйлєрдї
чечїїдє, анын ичинде белгилїї
бир контурга турак жайларды
курууга жана социалдык объектилерди баштоого уруксат алууда кємєк кєрсєтїїнї єтїнїштї.
Жер амнистиясынын алкагында єлкєнїн жетекчилиги тарабынан калктын жер тилкесине тийиштїї кєйгєйлєрїн чечїї максатында ченемдик актылар тийиштїї тїргє келтирилип, жєнєкєйлєштїрїлгєн тартип киргизилген. Акылбек Жапаров
чогулган жарандарды келечекте
талаш-тартыштарды болтурбоо
їчїн жер тилкесине укук белгилєєчї документтерди тиешелїї
мамлекеттик тїзїмдєрдє мыйзамдуу тїрдє тариздеп, менчик
укугун орнотуп, тилкелердин чек
арасын тактап, андан кийин гана турак жайларды курууга киришїїгє чакырды.

тийиштїї деўгээлде аткарылбаса, їстїбїздєгї жылдын соўунда єлкє жетекчилиги тарабынан тийиштїї чечимдер кабыл алынат.

АКТУАЛДУУ МАСЕЛЕЛЕР
ТАЛКУУЛАНДЫ

Министрлер Кабинетинин
Тєрагасынын орун басары
Бакыт Тєрєбаев 14-июнда
Кыргыз Республикасындагы
Азербайжан Республикасынын
Атайын жана Ыйгарым укуктуу
Элчиси Латиф Гандилов менен
жолугушту.
Жолугушуунун
жїрїшїндє тараптар эки тараптуу

кызматташуунун актуалдуу маселелерин, эки єлкєнїн ортосундагы экономикалык жана гуманитардык кызматташуу боюнча биргелешкен Єкмєттєр аралык комиссиянын кезектеги жыйынын єткєрїї маселесин талкуулады.
Даярдаган
Жылдыз ДЫЙКАНОВА
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ЭГЕМЕН ЄЛКЄНЇН ЭРКИН БАЛДАРЫ
Мамлекеттик катчы Сїйїнбек КАСМАМБЕТОВ:

«БАРДЫК ИШЕНИМДИН ТЇПКЇ МААНИСИ – АДАМ
БАЛАСЫН КУЛЧУЛУК ПСИХОЛОГИЯДАН КУТУЛТУУ!»
Мамлекеттик катчы Сїйїнбек Касмамбетовдун мектеп программасына “Диндердин єнїгїї
тарыхы” сабагын киргизїїнїн зарылдыгы, салттуу диндердин коомубузда ээлеген орду
тууралуу макаласын сунуштайбыз.
"2021-2026-жылдарга
Кыргыз Республикасынын
диний чєйрєдєгї
мамлекеттик саясатынын
концепциясын ишке
ашыруу алкагында,
Кыргыз Республикасынын
Президенти Садыр Жапаров
"Кыргыз Республикасынын
жалпы билим берїї
уюмдарында "Диндердин
єнїгїї тарыхы" предметин
киргизїї жєнїндє"
жарлыгын чыгарды. Буюрса,
эми аны ишке ашыруу
чараларынын программасы
иштелип чыкканы турат.
Ырас, жаштарга диндердин
тарых-таржымалын
окутуу демилгеси буга
чейин деле айтылып
келген, бирок колго
алынган эмес. Эми минтип
маселенин кабыргадан
коюлуп жатышы єлкєнїн
диний чєйрєсїндєгї
абалдын анчалык деле
алымсындырарлык
эмес экенин каўкуулап
турат. Эмне кылуу
керек? Бул тууралуу
Кыргыз Республикасынын
Мамлекеттик катчысы
Сїйїнбек Касмамбетов
мектеп программасына
"Диндердин єнїгїї тарыхы"
сабагын киргизїїнїн
зарылдыгы, салттуу
диндердин коомубузда
ээлеген орду тууралуу єз
пикирин билдирди.

А

дегенде эле айта кетейин, биресе кызматыма байланыштуу,
биресе Кыргызстан
кєп улуттуу, кєп конфессиялуу
єлкє болгондуктан, диний уюмдардын жетекчилери, дин кызматкерлери менен тез-тез жолугушуп, єз ара пикир алышып турам. Жїрїм-турум маселелери,
медреселерде окуган балдар менен жоолукка тїйїлгєн наристе
кыздардын абалы, дамбал кийип, бутуна тапичке сїйрєгєн
молдокелер жаатында кєптєгєн
талаш-тартыштар болду, далай
жолу жеме уктум. Акыры бирибирибизди тїшїнїштїк окшойт,
кєйгєйлєрдїн кєбї акырындык
менен чечиле баштады.
Билим берїї мекемелерине дїйнєлїк диндердин пайда
болуу, калыптануу жана єнїгїї тарых-таржымалын окутуу боюнча атайын сабак киргизїї маселесин да кєптєн бери козгоп келем. Конфессиялар аралык тирешеїїлєр баш
кєтєрє баштаган, дїйнєдє диний экстремизм жосундары кїчєп, терроризм менен радикализм тобокелчиликтери чектен
ашкан азыркы шартта диндин

жаралуу тарыхын, анын тїпкї
маанисин калкка туура тїшїндїрїїнїн мааниси зор. Анткени, єз ишениминин таржымалын жетик билген адам башка
бирєєнїн жетегинде калбайт,
экстремисттик жана террордук
топторго кошулбайт.
Азыркы ааламдашуу доору
бир да мамлекет ар кандай ички жана тышкы коркунучтарга
каршы жалгыз-жарым кїрєшє
албай турганын кєрсєттї. Ал
эриш-аркак биргелешкен кїчаракетти талап кылат. Мында,
албетте, унутта калып бараткан улуттук каада-салттарды
жандандыруу, ата-бабадан келаткан нарк-насилди сактоо,
жалпы адамзаттын руханий
баалуулуктарын калкыбыздын калыў катмарына жеткирїї чаралары да четте калбоого тийиш. Диндердин тарыхын таанып-билїїнїн тїпкї
таалим-тарбиялык мааниси да
дал ушунда турат.
Кыргыз Республикасынын
Конституциясы ар бир жаранга дин тутуу эркиндигин кепилдейт, кайсы бир диндин мамлекеттик же милдеттїї дин катары
кабыл алынышына тыюу салат,
динди жана бардык диний ырасымдарды мамлекеттен ажыратууну камсыз кылат, диний бирикмелердин, дин кызматчыларынын мамлекеттик бийлик
органдарынын ишине кийлигишїїсїнє жол бербейт. Бирок,
мындай жоболор дин тармагы
мамлекеттин кєзємєлїнєн тышкары жашайт дегенди тїшїндїрбєйт, кєзємєл болот, ошон
їчїн мамлекет да.
Совет доорунда динге ишенгендердин кєпчїлїгї негизинен

эки конфессияга — ислам дининин ханафий мазхабындагы
суннит багытына жана христиан дининин православ багытына таандык болгон. Кантсе да,
биздин жарандарыбыз башынан
карманып келген бул эки багыт
этностордун кєп катмардык жана ишенимдердин кєп тїрдїїлїк
шартында єз ара сабырдуулукка,
бири-бирин урматтай билїїгє,
мамлекет менен єнєктєш болууга жєндємдїї экендигин тарыхый жактан далилдей алды.
Кыргызстан эгемендикке ээ
болгону, єлкє аймагында дагы
башка кєптєгєн диний агымдардын єкїлдєрї баш кєтєрє баштады. Мисалы, мектептерге караганда мечиттер кєп салынат
экен. Совет мезгилинде 39 мечит, 3 чиркєє болсо, акыркы 30
жыл аралыгында 1895 мечит
курулган, 3348 диний уюм каттоодон єткєн. Ошондой эле 65
медресе, 10 ислам багытындагы
окуу жайы иш алпарат. Ал эми
каттоодон єтпєй, экстремисттик багытты бекем туткан, конституциялык тїзїлїштї єзгєртїп, теократиялык системага алмаштыруу максатында, кєшєгє
артында кємїскє иш жїргїзгєн
уюмдар канча. Албетте, алардын мамлекеттин кєзємєлїнєн
сырткары калышы кооптондурбай койбойт.
Белгилей кетсек, ислам дининин негизги суннит, шеит, исмаилит багыттары бар. Анын
суннит агымы ханафий, шафинт, маликит, ханбалит сындуу 4 топтон турат. Кыргызстандагы мусулмандар анын ичинде ханафий мазхабын карманат.
Андан тышкары, Кыргызстанда мыйзам аркылуу 21 диний,

экстремисттик, террордук уюмдарга тыюу салынган.
Дегеле, ишенимсиз эл болбойт. Ар адамдын жеке ишенимин да сыйлоо керек. Баарыдан мурда, єз башатыбыз менен єз ынанымыбызды да урматтоого тийишпиз. Ишеним
жалпы жашоо-турмушубуз менен жалгашып кете алса, караламан калктын калыў катмарына сиўип, єз жашоосун андан ары улантат. Ошентип, кайсы бир кезде жолу кайчы тїшкєн диндердин айрым бир белгилерин каада катары карманып калдык. Кыскасы, баары
аралаш. Ал жалпы белгилери
боюнча диний ишенимге караганда, каада-салтка жакындашып кетет.
Бизге ислам дининин кечеўирээк келгени кыргыз тилинин
сєз корунун катышынан деле
байкалып турат. Анткени, тил
ар кандай тарыхый таасирлерден четте калбайт. Кыргыз тилинде 2177 арап тектїї сєз камтылган, башкача айтканда, жалпы лексикабыздын 5,5 пайызын
тїзєт. Алардын кєбїнїн айтылышы єзгєрїп кеткен же баштапкы маанисинен ажыраган.
Ал эми ислам динине эртерээк
аралашкан єзбек тилинде бул
катыш 17 пайыздын тегерегинде болсо керек эле.
Жайнамазын жаябы же тарсача такыба чокунабы, буркурап
бутка сыйынабы же кєк асманга
алакан жаябы, айтор, ал ар кимдин єз эрки. Бирок, єзїнїн жеке ишенимин башка бирєєгє таўуулоого эч кимдин эч кандай
акысы жок. Сырттан кїч менен
таўууланган нерсе жандїйнєгє
жуурулушуп кете албайт. Дин

укумдан-тукумга генеалогиялык
же биологиялык жол менен бериле турган нерсе эмес, ал аў-сезим
аркылуу сырттан кабылдап, ичтен ынана турган ишеним.
Эгерде динди салттуу маданияттын бир бєлїгї катары карасак, анын мазмуну гана эмес,
ар бир сєзїнє чейин так, таасын, тїшїнїктїї болууга тийиш. Ансыз ишеним шарты бузулат. Мен єз оозуман чыккан
сєзїмдїн маанисин билип, ал
їчїн жооп беришим керек. Ар
адамдын жеке ынанымы да мына ошого негизделген. Ал їчїн
адегенде ар кандай догмалардан арылышыбыз керек. Анткени, диндер жаралгандан бери нечендеген кылымдар єттї,
доорлор алмашты, илим-билим
єнїктї, баалуулуктар жаралды,
анын ичинде адамдын єзї дагы
кыйла єзгєрдї.
Мисалы, исламдын мындай
бир урааны бар: «Аллах — жалгыз. Кудайдын кулу, Мухаммаддын їмєтїмїн!». Аны «Ислам маданияты» гезити минтип чаламоўол чечмелеп берип жатпайбы: «Суроо-жооп: Каерден келдиў, каерге барасыў? Аллахтан
келдим, Аллахка барам! Эмне
їчїн келдиў? Аллахка кулчулук
кылуу їчїн келдим!» («Мусулман балдарга диний суроолор».).
Ушундай! Эгемен Кыргызстандын эркин єскєн балдарын
кулчулукка тарбиялап жатабызбы?.. Кайсы бирин айталы, эми
мындай жармач жазмакерлердин жазатайма тїшїнїктєрї арбын эле.
Баардык ишенимдин тїпкї
мааниси адам баласын кулчулук
психологиядан кутултуу, жамаатташ адамдар менен ынтымак менен ырашкерликте жармакташ жашоого їндєє, жамандыкты жеўе билїїгє, жакшылыкка жалгаша билїїгє їйрєтїї экендиги айтпаса деле тїшїнїктїї чыгар. Мындай тїшїнїк
акыры келип Башмыйзам жоболоруна да, эл аралык адам укуктары менен эркиндиктерин коргоо таламдарына да кайчы келери бышык.
Менимче, адам баласы эч качан эч кимге кул болбоого тийиш. Кайсы элде, кайсы тилде кандай гана аталбасын, Жараткан кул ээси же кул кармоочу эмес, ал — адам баласынын колдоочусу, ишеним эгеси.
Ошон їчїн Жараткан да! Мына ушундай ынанымды карманганда, кыргыз элинин келечек
мууну єз жандїйнєсїнє жалгашат, азыркынын тили менен
айтканда, кулчулук психологиядан биротоло арылат. Бирєєлєрдїн айтканын жасаардан мурун,
адегенде азыноолак акыл калчасак кантет. Кулчулук доору эбак
єткєн, бїт дїйнєдє кулчулукка
тыюу салынган.
(Уландысы 4-бетте)
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(Башталышы 3-бетте)
Андан тышкары, диндердин
тарыхын окутууда мамлекеттик
тилдин ички мыйзамдары дагы
сєзсїз эске алынууга тийиш. Ар
бир тилдин, анын ичинде кыргыз тилинин да єз мыйзамы бар.
Ансыз деле келегей сїйлєп калдык. «Чет тилден кирген сєздєрдї єздєштїрїї» эрежесине ылайык, ислам динине байланыштуу кєптєгєн сєздєр эбак эле
єздєштїрїлгєн болчу. Мисалы,
Аллах — Алла, халал — адал, Иисус — Иса, Моисей — Муса, Давид
— Дєєтї, Якоб — Жакып, Библия
— Ыйык Китеп («Жаўы осуят»,
«Эски осуят»), Рамазан, Курбан
байрам — Орозо айт, Курман
айт, араб — арап ж.б.у.с.
Кара кїчкє салып, арап сєздєрїн арапча айтылышы боюнча
жаз, Куран сєзїн куран тилинде сїйлє дегенибиз, бери дегенде таптакыр туура эмес, ары дегенде бєтєнзордук болуп калат.
Жараткан баардык жанды бирдей кєрєт, баардык тилди тїшїнєт. Ал ошон їчїн Жараткан да!
Эми, КР Президентинин
«Кыргыз Республикасынын
жалпы билим берїї уюмдарында «Диндердин єнїгїї тарыхы»
предметин киргизїї жєнїндє»
жарлыгын ишке ащыруу алкагында бир катар программалар
иштелип чыгат. Бирок, аларды жїзєгє ашыруу жїрїшїндє
бир катар жагдайлар биринчи
кезекте эске алынууга тийиш.
Ушул кезге чейин мамлекеттик
окуу жайлардагы билим берїї
жїрїмїндє теологиялык жана дин таануучулук мамилелер
чаташтырылып келет. Адегенде
андай маанилїї тїшїнїктєрдїн
айырмасын так аныктап беришибиз керек.
Ошону менен бирге, диний
окуу жайларына коюлган мамлекеттик билим берїї стандарттары єркїндєтїлїїгє тийиш жана алардын талаптагыдай сакталышына кєзємєлдї кїчєтїї
зарыл. Диний окуу жайларында
атайын адистер менен окутуучулардын жетишсиздиги байкалып турат. Кыргыз жарандарынын чет єлкєлєрдє диний билим
алуусуна ырааттуу мониторинг
жїргїзїлбєйт, жалпы тенденцияларды болжолдоо системасы жок. Мындай чараларды тезинен колго алыш керек. Ансыз
кыйналып калабыз.
Албетте, диний окуу мекемелеринде стандарттуу билим берїї сапаты жєнїндє узун сабак
кеп кылса болот. Бирок, баарыдан мурда, бизди чет єлкєлєрдє
диний билим алып жаткан балдардын келечек тагдыры кабатыр
кылбай койбойт. Арасында эрезеге жетелек, ар нерсени єз алдынча аўдай албаган жаштар арбын.
Коом ичин радикалдаштырууну
кєздєгєн кїчтєрдїн айрыкча жаш
балдар менен аялдарга тап коюп
жатканы дагы бекеринен эмес.
Азыр ааламдашуу доору. Кєп
ичинде кыргыз журтунун эл
аралык тажырыйбадан їйрєнє
турган, дїйнєлїк руханий дєєлєттєрдєн ала турган нерселери
арбын. Андан качпаш керек, бирок ар кандай жазатайымдардан
да сак болууга тийишпиз. Дегеле, ар адамда ар дайым ынаным
жана тандоо мїмкїнчїлїгї болууга тийиш. Ансыз сырттан таўуулоо жосунунан эгерим арыла албайбыз.
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КЕЎЕШИП КЕСКЕН БАРМАК ООРУБАЙТ

КУМАР ОЮНДАРЫН КОЛДОП ДА,
КОЛДОБОЙ ДА ЖАТКАНДАР БАР

Р

еспубликабызда оюнзоок мекемелеринин
ишине уруксат берїї
демилгеси коомдук резонанс
жаратып, аны колдогондор да,
каршы болгондор да болууда.
Белгилей кетсек, Жогорку Кеўештин кароосунда Экономика жана коммерция министрлиги тарабынан иштелип чыккан “Оюн-зоок ишинин маселелери боюнча КРнын мыйзам
актыларына єзгєртїї киргизїї
жєнїндє” мыйзам долбоору турат. Аталган мыйзамга ылайык
кумар оюндары мекемелеринин
субьекттери болуп белгиленген тартипте катталган жана
оюн-зоок ишин мыйзамдарда
белгиленген талаптардын жана укуктардын чегинде уюштуруучу жана жїргїзїїчї юридикалык жактар жана чет єлкєлїк
юридикалык жактар эсептелет.
Оюн-зоок мекемелери ишкердиктин лицензиялык тїрї болот жана ал їчїн Министрлер
Кабинети тарабынан белгиленген єлчємдє акы тєлєнєт.
Демилгечилердин негиздемеси боюнча мыйзам долбоору
єлкєгє инвестицияларды тартууну стимулдаштыруу жана
бюджеттин киреше бєлїгїн кєбєйтїї їчїн жагымдуу шарттарды тїзїї максатында иштелип чыккан.
Бирок, оюн-зоок мекемелерин кайрадан иштетїїгє каршы акциялар борборубузда гана эмес, Ош, Караколдо да болуп
єттї. Каршылык акциясына чыккан активисттер аталган мыйзам
долбоорун жокко чыгарууну суранып жатышат. Активист Акжолтой Тукуновдун айтуусунда алар 20 жылга чейин оюнзоок мекемелерине мораторий
жарыялоону, кумар оюндарынын ордуна этно, эко жана медициналык туризмди єнїктїрїїнї сунуш кылышууда.
Ошондо бизге маданияттуу туристтер келет жана биз єз наркнасилибизге карама-каршы иш
кылбаган болобуз, - дейт ал.
Албетте, кумар оюндарына кєз карандылык їй-бїлєгє,
адамдын психологиясына терс
таасирин тийгизип, ар кандай
оор кесепеттерге кептеши мїмкїн. Андыктан алар анын пайдасынан кесепетине кєбїрєєк
кабатырланып жатышканын
тїшїнїїгє болот. Диний ишмер Кадыр Маликов “бул арам
иш, миллиарддаган акча болсо
да анын берекеси болбойт” деген пикирин айтканы бар. Министрлер Кабинетинин Тєрагасы Акылбек Жапаров да бул
маселе боюнча журналисттерге
комментарий берип, “Кабмин
мунун позитивдїї жагын карап
жатабыз. Казино мамлекеттик
бюджетти толтуруу їчїн керек. Ал биздин жарандар їчїн
эмес, чет элдиктер їчїн иштейт.
Эгерде андай болбогон учурда
ал мекеменин лизенциясы алынып коюлат” деп белгиледи.
Мыйзам
долбоорунун

15-беренесинде “КР жарандары, 21 жашка чыга элек чет єлкє жарандары оюн-зоок мекемелеринин кардары боло алышпайт” деп белгиленген. Бирок,
ушул берененин так аткарылышына кепилдик барбы, ал башка нерсе. Чындыгында бул тартип сактоо органдарынын кызматтык жоопкерчилигине жана жеке абийирине тїздєн-тїз
байланыштуу маселе.
Саясат таануучу Марс Сариев “ВБ” сайтына оюн-зоок
мекемелеринин
ачылышы
боюнча мындай пикирин билдирген: “тобокелчиликтер жок
эмес, мыйзамды бузуу аракеттери болбой койбойт. Мафия
кыргызстандыктар оюнга кирїїсїнє шарт тїзїї їчїн легалдуу эмес оюн-зоок мекемелерин
иштеткиси келет. Андыктан
мамлекет тарабынан єтє катаал
жана келишкис кєзємєл болушу зарыл. Эгерде мыйзам бузуу катталса олчойгон айыптарды салып, дароо мекемени жаап
салуу керек. Казино чет элдиктер їчїн гана иштєєсї кажет.
Бул шарттар аткарылган учурда
казино єлкєбїзгє жана жарандарыбызга кирешелерди алып
келет”. Анын айтымында азыр
Кыргызстан гана эмес, бїт дїйнєлїк кризис абалында оюнзоок мекемелери мамлекет казынасын толтурууга шарт тїзєт.
Европанын Монако мамлекетинин бюджети дээрлик толук
бойдон ушундай мекемелерден
тїзїлєт. Мусулман єлкєсї Малайзияда чет элдиктер їчїн казинолор иштейт. Кыргызстан
дагы туристтик хабга айланышы керек, башка жол жок. Биз
укмуштуудай климаттык шарттарга эгедербиз.
Эске салсак, республикабызда 2012-жылдан баштап кумар
оюндарына тыюу салынган. Буга тыюу салган учурда да каршылык кєрсєтїп, нараазылык
акцияларына чыккандар болгон. Атїгїл депутаттык корпуста да каршы болушуп, ошол
кездеги депутат Ширин Айтматова мунун натыйжасында 15

миўге чейинки жарандарыбыз
жумуш орундарын жоготот деп
чыккан. Ал эми ошондогу эсептєєлєр боюнча мамлекет казынасы 600 млн сомго чейинки
кирешесинен кол жуумак. Эми
10 жылдан кийин бул маселеге кайрадан кайрылып, оюнзоок мекемелерин ачуу маселеси коюлуп жатат. Бул боюнча мыйзам долбоору Жогорку
Кеўеште биринчи окууда кабыл
алынган.

10-июнда мыйзам долбоору
Жогрку Кеўештин Бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат комитетинде экинчи окууда
каралышы керек болчу. Бирок
депутаттар мыйзам долбоорун
кароодо Министрлер Кабинетинин Тєрагасы Акылбек Жапаровдун катышуусу менен карайбыз деген негизде мыйзам каралган жок. Эми бул мыйзам долбооруна кайра качан кайтып келишет азырынча маалымат жок.

“КЄЗЄМЄЛДЄЙ АЛБАСАК
ЭМНЕБИЗ МАМЛЕКЕТ?”
Биз мыйзам долбоорун жактоочулардын бири, депутат
Арсланбек Малиевди кыскача кепке тарттык.

- Коомдо оюн-зоок мекемелеринин иштєєсїнє
уруксат берїїгє каршы акциялар болууда. Сиз буларга эмне демекчисиз?
- Бардык эле цивилизациялуу єлкєлєрдє казинолор иштейт. Бизде да оюн-зоок мекемелери болушу керек деп
эсептейм. Бирок алар биздин жарандарга эмес, чет элдиктер їчїн. Алар бизге келсе иштерин бїтїрїп, кечкисин кааласа ойносун, эмнесин
аяйбыз, бизден болбосо башка жактан деле ойношот да.
- Бирок биздин жарандар
ал мекемелерге кирбєєсїнє кепилдик барбы?
- Эмнеге болбошу керек.
Эгерде кєзємєлдєй албасак

анда эмнебиз мамлекет? Биз
светтик мамлекетпиз. Оюнзоок мекемелери иштесин, ага
болгону катуу кєзємєл болушу керек.
- Мыйзамда онлайнказино да бар деп жатышат. Эгерде онлайн-казино
болсо ал биздин жарандарга дагы жеткиликтїї болот. Бул жагын кандай кылабыз?
- Биз мыйзам долбоорун
биринчи окууда принцибин
гана карап, кабыл алдык. Эми
экинчи окууда дыкат карап,
туура эмес жерлерин оўдоп,
керектїї жерин калтырып,
керексизин алып таштайбыз.
Бегим ТУРДАЛИЕВА
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МАКСАТ – ВАЛЮТА РЫНОГУНДАГЫ ТУРУКТУУЛУКТУ САКТОО
КР Улуттук банктын Керектєєчїлєрдїн укугун коргоо
бєлїмїнїн башкы инспектору Таалайкан САДАБАЕВА:

“Акча которуулар боюнча єзгєртїїлєр
убактылуу болуп эсептелет”
Кыргыз Республикасынын
экономикалык
коопсуздугун камсыз
кылуу жана ички валюта
рыногундагы кырдаалды
турукташтыруу
максатында
2022-жылдын
18-апрелинде Улуттук
банк тарабынан акча
которуу системалары
аркылуу акча
которууларды ишке
ашыруу эрежелерине
убактылуу єзгєртїїлєр
киргизилген. Мына ушул
жагдайга байланыштуу
КР Улуттук банкынын
Керектєєчїлєрдїн
укугун коргоо бєлїмїнїн
башкы инспектору
Т.К.Садабаевага
кайрылып, бул маселе
боюнча бир нече
суроолорго жооп берїїсїн
сурандык.

- Таалайкан Мукашовна, эмне себептен акча которуу эрежелери єзгєртїлїїдє?
- Убактылуу мындай єзгєртїїлєргє Кыргыз Республикасына АКШ доллары менен накталай
эмес акча которуулардын кєлємї кескин єсїп, накталай АКШ
долларына суроо-талаптар кєп
болгондугу негизги себеп болду. Бул жагдай биздин єлкєнїн
ички валюта рыногунда накталай АКШ долларына кошумча
суроо-талапты жаратты. Бул єзгєртїїлєр убактылуу болуп саналат жана накталай АКШ долларынын Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары агылып
чыгышына терс таасирин минималдаштырууга багытталган.
- Акча которууну азыр кайсы валютада кардарлар алса
болот?
- Учурда Кыргыз Республикасынын аймагында эл аралык
акча которуу системасы аркылуу акча которууну алуучу жєнєтїїчї єлкєнїн валютасында
же улуттук валюта – сомдо гана
болушу мїмкїн.
Мисалы, эгерде Россия Федерациясынан акча которуу жєнєтїлсє, ал алуучуга орус рублинде, эгерде Казакстан Республикасынан болсо – казак
теўгесинде, башка єлкєдєн
болсо – улуттук валютада алмашуу курсу боюнча коммерциялык банктан берилиши керек. Эгерде которуу валютасы
Кыргыз Республикасынын аймагында кеўири колдонулбаса,
банк Улуттук банктын эсептик
ставкасын колдоно алат.

їчїн Банктын дооматына жообун тиркєє зарыл. Эгерде Улуттук банктын талаптары бузулгандыгы аныкталса, анда бузган ФКОго таасир этїї чаралары колдонулушу мїмкїн.
Кеўеш жана тїшїндїрмє алуу
їчїн Улуттук банктын Керектєєчїлєрдїн укуктарын коргоо башкармалыгына тємєнкї
даректер боюнча кайрылсаўыз
болот:
Адрес: Бишкек шаары,
Чїй проспектиси, 168
Телефондор: (0555) 85-57-48
(0770) 73-73-49
Иш телефондору: 66-90-56
66-90-65

Акча которууну берип жаткан
учурда кардарга валюта курсу
тууралуу алдын ала маалымат
берилиши керек. Акча которууларды конвертациялоо эрежелери єзгєрїїсїз калат. Коммерциялык банк алуучунун макулдугу менен акча которууну
жалаў гана улуттук валюта сомго конвертациялай алат.
- Акча каражаты Европадан
которулса кандай болот?
- Европадагы же башка мамлекеттеги кардарлар Кыргыз Республикасында акча которууну
алуу їчїн валютаны – евро же
долларды тандай алышат. Адатта Европадагы жєнєтїїчїлєр еврону тандашат. Европадан Кыргыз Республикасына которууну
жєнєтїїдє аны евро менен алууга болот.
Бирок, Европанын жана башка єлкєлєрдїн аймагындагы геосаясий кырдаалга байланыштуу
кандайдыр бир талаптарды же
чектєєлєрдї киргизїїгє мїмкїн экенин эстен чыгарбоо керек. Кыргыз Республикасынын
аймагында жайгашкан алуучунун же жєнєтїїчїнїн макулдугу менен акча которууну алуу же
жєнєтїї боюнча банктык которуу жолу менен конвертациялоого болот.
- Кардарлар дагы кандай акча которуудагы кєйгєйлєрлєр
менен сиздерге кайрылууда?
- Кээ бир акча которуу системаларынын оператору акча которуу валютасына, которуунун
суммасына ж.б. чектєєлєрдї
киргизиши мїмкїн экенин эске
алуусу керек. Эгерде акча которуу системасынын оператору которуу валютасына чектєєлєрдї
киргизсе, анда которуу сом менен алынышы же банктын курсу

боюнча башка валютага конвертацияланышы мїмкїн.
Кээде чет єлкєлїк валютадагы талап кылынган сумма банктын филиалында же сактык кассасында жетишсиз болуп калышы мїмкїн экенин да эске алуу
керек.
Ошол эле учурда коммерциялык банктар тигил же бул акча
которуу системасы менен иштешээрин эске сала кетели. Буга
байланыштуу бир банктан акча
которууну алууда кєйгєй чыкса,
кандайдыр бир себептер менен
акча которууну берїїдєн баш
тартса, башка банкка кайрылуу
сунушталат.
Эгерде банк себебин тїшїндїрбєстєн валютаны чыгаруудан
баш тартса, сизге банктын атын,
банк операторунун атын жана
баш тартуунун себебин жазып,
кат жїзїндє арыз-даттануу менен кайрылууну сунуштайбыз.
Улуттук банк кєзємєл органы
катары тиешелїї чара кєрїїгє
мїмкїнчїлїгї бар.
- Эгерде акча валютасы
Кыргыз Республикасынын
аймагына кеўири колдонулбаган єлкєдєн жєнєтїлгєн болсо, эмне кылыш керек?
- Эгерде акча которуу валютасы Кыргыз Республикасынын
аймагында кеўири колдонулбаса, акча которуу Улуттук банктын эсептик курсу боюнча сом
менен берилиши мїмкїн. Бул
учурда банк тарабынан кардарга валюта курсу тууралуу
алдын ала маалымат берилиши керек.
- Банкта долларлык эсеп
ачылган болсо, бирок кайрылуу учурунда банк сураган єлчємдє долларды бере албаса,
эмне кылуу керек?

- Банк эсебиндеги акча каражаттарынын сакталышы жана
алардын кардардын биринчи талабы боюнча берилиши банк тарабынан кепилденет.
Банкта ачылган валюта эсептен акча каражаттарын берїїдєн
баш тартуу объективдїї себептерден улам болушу мїмкїн –
банкта чет єлкє валютасында
керектїї суммадагы акча каражаты жетишсиз болуусу мїмкїн.
Ушуга байланыштуу кардар биринчиден, банктын нак акча берїїдєн баш тартуусунун себебин
тактоосу зарыл.
Банкта чет єлкє валютасы керектїї кєлємдє жок болсо, банк
ошол акча берїї учурундагы єзїнїн курсу боюнча улуттук валюта менен акча каражаттарын берїїнї сунуш кыла алат.
- Чет элдик валютада алынган акча которуулардын суммасына чектєєлєр киргизилгенби?
- Жок, Улуттук банк коммерциялык банктарга чет єлкє валютасында акча которууларды
берїї операцияларын жїргїзїїгє чектєєлєрдї койгон эмес.
- Акча которууларды алууда
жана валюта алмаштырууда
кєйгєйлєр келип чыкса, кимге кайрылыш керек?
- Эгерде кардарда акча которууга же чет єлкє валютасын сатып алуу же сатууга байланыштуу суроолору бар болсо, биринчи кезекте финансы-кредит уюмдарына кайрылып, себебин билип, тїшїндїрмєлєрдї алуусу
керек.
ФКУнун аракети же аракетсиздиги боюнча Улуттук банкка даттануу менен кайрылууга
болот, бул учурда маселени толук жана ар тараптуу изилдєє

- Жыйынтыктап айтканда,
акча каражаттарын которууда
кардарлардын кандай укуктары бар экенин айта аласыз?
Кардарлар акча каражаттарын
которууда тємєндєгїдєй укуктарга ээ:
- Кардар банкты жана акча которуу системасын эркин тандоого укуктуу.
- Банк акча которууларды
жїргїзїїнїн шарттары жана тартиби жєнїндє толук
маалыматты берїїгє милдеттїї. Демек, кардар акча
которууларды ишке ашыруунун шарттары боюнча толук маалыматты талап кылууга укуктуу.
- Финансылык кызматтарды
кєрсєтїїнїн жалпы шарттары ачык маалымат болуп саналат жана коммерциялык
же банктык сырдын предмети боло албайт. Финансылык
кызматтарды кєрсєтїї їчїн
комиссиялык жыйымдар жана тарифтер жєнїндє маалымат ачык жана керектєєчїлєр їчїн жеткиликтїї болууга тийиш.
- Кардар эгерде бир нерсе тїшїнїксїз болсо банктын
жооптуу кызматкерлеринен жардам сурай алат, которууну єзгєртїїнї же жокко чыгарууну суранса болот,
эгерде система муну анда
белгиленген эрежелерге жана шарттарга ылайык жїргїзїїгє мїмкїндїк берсе.
Эреже катары, акча которуу
боюнча маалыматтарды кайтаруу жана єзгєртїї, эгерде
которуу алуучуга тєлєнбєсє,
мїмкїн.
- кардар финансылык кызматтан пайдалануу процессинде келип чыккан керектєєчїлєрдїн кайрылууларын
(даттанууларын) кароонун
тартиби жєнїндє маалымат алууга жана бул укуктан пайдаланууга укуктуу.
Маектешкен
Абдимухтар АБИЛОВ
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ЖАРЛЫКТАН КИЙИН ЖАРАЛГАН ОЙЛОР
"Манас" жана Чыўгыз Айтматов Улуттук
академиясынын президенти Талантаалы БАКЧИЕВ:

"Укугум деп
милдетибизди
унутуп баратабыз"
П

резидентибиз Садыр
Жапаровдун "Инсандын
руханий-адепахлактык єнїгїїсї жана
дене тарбиясы жєнїндєгї"
алгачкы Жарлыгынын
уландысы катары "Улуттук
нарк жєнїндє" Жарлыгы
коомчулукта кєп талкуу
жаратты. Кєпчїлїккє белгилїї
болгондой анын негизинде
1-сентябрга чейин "Улуттук
наркты сактоо жєнїндє"
программа шителип чыгышы
шарт. Бїгїнкї кїндє єлкєбїз
їчїн улуттук наркка тиешелїї
саясатты кїчєтїї муктаждыгы,
заманбап єнїгїї жолунда анын
таасири боюнча "Манас" жана
Чыўгыз Айтматов Улуттук
академиясынын президенти,
филология илимдеринин
доктору, профессор, Кыргыз
Республикасынын маданиятына
эмгек сиўирген ишмер, манасчы
Талантаалы БАКЧИЕВ менен
маектештик.

- Талантаалы Алымбекович, эзелтен бери эле эч жерде
жазылбаган нарк, каада-салт
мыйзамдары менен жашап
келген кыргыз їчїн Президентибиз тарабынан "Инсандын руханий-адеп-ахлактык
єнїгїїсї жана дене тарбиясы жєнїндєгї" Жарлыгынын
уландысы катары "Улуттук
нарк жєнїндє" Жарлыктын
чыгышына эмне себеп болду
деп ойлойсуз?
- Кут уюган, нурдан бїткєн,
касиеттїї элбиз деп тєш кагып
айтканыбыз менен кїндєн-кїнгє
улуттук баалуулуктарыбызды,
наркыбызды жоготуп бара жаткандыгыбыз, маданий-руханий
табиттин ар кандай таасирлерден улам бузулуп жатышы, дин
менен улуттук салттын, муундардын, эркек менен аялдын
ортосунда пайда болуп калган
коомдогу карама-каршылыктар,
маданий-руханий баалуулуктардын ордуна улуттук аў-сезимди
талкалоочу ар тїрдїї кызыкчылыктардын алдыга чыгып кетиши, сырттан келген таасирлердин курчоосундагы жаштарыбыздын кыргыз болгусу келбей,
бєтєн улутту туурап жаткандыгы жана башка кєп кєйгєйлєр себеп болду.
Улут катары єздїк иденттїїлїгїбїздї сактап, єсїп келе жаткан муунга жеткирїї, келечек
їчїн туура жол салуу заман талабы болуп турганда мурдатан
айтылып гана тим болуп келген маселелер кєз жаздымда
калбай, єзгєчє кєўїл бурулуп,

маанилїї мамлекеттик расмий
документ болуп чыгып жатат.
Дегеним, Кыргыз Республикасынын Президентинин 2021-жылдын 29-январындагы "Инсандын
руханий-адеп-ахлактык єнїгїїсї
жана дене тарбиясы жєнїндє",
2022-жылдын 22-апрелиндеги
№126 "Кыргыз элинин баа жеткис руханий мурасы - "Манас"
эпосунун їчилтигин ("Манас",
"Семетей", "Сейтек" эпостору) ар
тараптан изилдєє жана популярдаштыруу боюнча кошумча чаралар жєнїндє" Жарлыгы, жогоруда биринчи аталган Жарлыктын ырааттуу уландысы катары
"Улуттук нарк жєнїндє" Жарлыгы дал ошол биз сєз кылып жаткан улуттук баалуулуктарды негиз кылып алды. Идеология деп
30 жылдан бери бир пикирге келе албай, издеп жїргєн нерсебизге эми жакындагандайбыз.
- Айтыўызчы, нарк деген
эмне?
- Улуттун наркы - улуттун баасы, баркы, каадасы, салты, їрпадаты, жашоо эрежелери, тыюулары, єзїн-єзї алып жїрїїнїн,
кийинїїнїн, тамактануунун,
сїйлєшїїнїн адеби ж.б.у.с. Азыр
нарктуу аксакалдарыбыз, нарктуу байбичелерибиз, нарктуу
уул-кыздарыбыз, нарктуу келинкїйєє балдарыбыз, нарктуу кебибиз, нарктуу сєзїбїз азайды.
Кээ бир жерден таппай да калып жатабыз. А тїгїл, эл башында саясий лидер менен бирге болуп келген руханий лидерсиз элге айландык. Бул бїгїнкї кїндїн
чыркыраган чындыгы. Себеби

деп демократияны туу тутуп алганыбызды, укугум деп милдетибизди эстен чыгарып койгонубузду, эл эмне дейт деген жазылбаган мыйзамыбызды жокко
чыгарып жатканыбызды, тїбєлїктїї нерселерди эмес, кїнїмдїк материалдык кызыкчылыктарды алдыга коюп алганыбызды айтаар элем. Бїгїнкї кїндє
жаштар мындай болуп баратат,
андай болуп баратат, аны билбейт, муну билбейт дейбиз. Бирок алардын билбестигине ким
кїнєєлїї? "Уядан эмнени кєрсє,
учканда ошону алат", "Эне кєргєн тон бычат, ата кєргєн ок жонот", - дейт кыргызда. Татыктуу
тарбия оболу улуулардан болушу шарт. Бул Жарлыкта да нарктуулук їй-бїлєдєн башталарын
эске алып, салттуу їй-бїлєлїк
баалуулуктарды жайылтуунун
зарылдыгы негизги маселе катары коюлган.
- Ошондо сиз жогоруда айткан нарктуулугубузду кайра
калыбына келтирїї їчїн эмне кылышыбыз керек?
- Нарктуулукту калыбына келтирїїдєгї эў башкы куралыбыз
- руханий касиетибиз, "Манасыбыз", тилибиз жана єнєрїбїз.
Бирок алар їчїн зарылчылык
жаралбаса, миў айткан менен калыбына келе койбойт. Кыргыз
тилинин кереги жок, ансыз да
эў сонун кїн єткєрєм деп ой жїгїрткєндєр канча? Биздин салтта бир жакшы сєз бар. Маселен,
"акты тєкпє, жаман болот",- деп
коёт. Ушул сыяктуу тїшїнїктєрдї архаизм, эскичил кєз караш

деп жокко чыгарбай, замандын
бїгїнкїдєй тез агымында, маалыматтык согуш, аў-сезим їчїн
кїрєш жїрїп жаткан учурда ар
бир салтты жиликтеп, маанисин
жєнєкєй тил менен тїшїндїрїп,
чечмелеп, эмнеге керек экенин,
эмнеге болот, эмнеге болбойт
экенин так айтып бербесек, аны
эч ким кабыл албайт. Элибиз тутуп келген ар бир тїшїнїктїн,
кєрїнїштїн орду, озуйпасы бар.
Алардын миў жылдык тажрыйбасы, жообу бар.
Жарлыкта жазылгандай, мамлекеттик жетекчилик кызматтагылардан баштап, бакчадагы балага чейин кыргыздын
улуттук баалуулугун таанытып,
сактап, медер тутуп, ошол багыт менен єнїгїї жолуна тїшїї
зарыл. Кыргыз эли єзїн сактап,
коргоп, туруштук бере ала турган механизмдерин иштеп чыгышы керек. Ал гана эмес, ошол
иштелип чыккан механизмдердин жардамы менен єлкєнїн
єнїгїп кете турган жолдорду
издеп табууга аракет кєрїїбїз
милдет. Кыргыз Республикасынын Президентинин 22-апрелде
чыккан Жарлыгынын негизинде "Манас" жана Чыўгыз Айтматов Улуттук академиясынын
алдында кыргыз элинин Материалдык эмес маданий мурастарын илимий-изилдєє институту тїзїлдї. Ал мындан ары материалдык эмес маданий мурастарды изилдєєгє алмакчы. Элибиздин материалдык эмес маданий мурастары да улуттук нарк
болуп эсептелет.
- Буга чейин андай илимийизилдєєлєр болчу эмес беле?
- Албетте буга чейин деле бул
багытта бир катар илимий иштер жїргїзїлїп келген. Бирок,

азыркы учурдагы дїйнєлїк кырдаал, экономикалык болобу же
саясий, маданий, руханий жактан алып караганда деле єтє
опурталдуу. Жаўылануу доорун
баштан кечирип жаткандайбыз.
Ошондуктан азыркы кєрїлє турган аракеттер да талапка ылайык
жїргїзїлїшї зарыл.
- Анда серепчилердин дїйнєлїк чакырыктарга татыктуу жооп берип, гигант єлкєлєрдїн кєлєкєсїндє жоголуп
кетпєє їчїн маданият тармагы жаўыча єнїгїї жолуна тїшїїсї керек дегени чынбы?
- Азыркы учурда дїйнє жїзїндє дїйнєнїн кайра курулушу тууралуу маселе кєтєрїлїп
жатат. Биз башыбыздан кечирип
жаткан дїйнєлїк системанын
мыйзамдары эскирип, жарактан
чыгып калды. Анын бирден-бир
себеби, адамдык салттуу наркынын кыйрашы болду. Мындай учурда "Инжилдеги" Ной
менен Иисустун, "Курандагы"
Мухаммеддин пайгамбар болуп
келишинин себептерин мисал
кылсак болчудай. Ошондуктан,
учурда ар бир эл, алардын ичинде кыргыз эли дагы єз аракетин
кєрїп жаткан учур. Кеп сырткы
коркунучтардан єзїбїздї коргоп калуу механизмин иштеп чыгууда болуп жатат. Ал эми анын
бири болуп улуттук нарк эсептелерин унутпашыбыз керек. Мындай шартта жалгыз эле маданият
тармагы эмес, билим берїї, їйбїлє институту да сыртта калбашы керек. Антпесек, башкаларга апкытыбызды бастырып отуруп, гигант мамлекеттердин кєлєкєсїндє гана эмес, таманында калышыбыз мїмкїн.
Разия ЖООШБАЕВА
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ЗОР ЄНЄР

"БАБАЛАРДЫН БАА ЖЕТКИС МУРАСТАРЫ:

ТАЙГАН” КЄРГЄЗМЄСЇ
15-июнда Кыргыз Республикасынын Улуттук тарых музейинде кыргыз
тайганы тууралуу тарыхый, археологиялык, этнографиялык материалдарды
жана артефакттарды чагылдырган тематикалык кєргєзмє ачылды. Ага
тайган жєнїндє маалыматтарды чагылдырган тїрдїї экспонаттар кабыл
алынган. Экспонат катары жыгачтан, колодон, чоподон жасалган, таштын,
кездеменин, кагаздын же башка материалдардын бетине тайгандын элеси
тїшїрїлгєн буюм-тайымдар коюлган.
Кєргєзмє Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар
саясаты министри Азамат
Жаманкуловдун катышуусунда ачылып, ага тайганчылар,
манасчылар, тєкмє акындар,
чыгармачыл топтор катышып, архивдик, заманбап
фото-видеоматериалдарды
кєрсєтїї менен коштолду.
Министр єз сєзїндє алмустактан бери кыргыз элинин
жаныбарларга болгон астейдил мамилесин, аны сактап,

таптап келген тайганчылык
менен алектенгендерге жана
изилдєєчїлєрдїн ролун белгилеп, министрликтин ыраазычылык катын тапшырды.
Ошондой эле Азамат
Жаманкулов ачылышта Кыргыз Республикасынын Єкмєтїнїн 2021-жылдын 16-апрелиндеги №149 токтому менен Кыргыз Республикасынын материалдык эмес маданий мурастарынын элементтеринин улуттук тизмегине
“Тайган таптоо билимдери
жана билгичтиктери” аттуу
жаўы номинация кошулганын айтып, тайгандын макамы маданий мурас катары расмий тїрдє таанылып,
аны сактоого жана сїрєєгє
алууга тиешелїї шарттардын тїзїлїшї талап кылына

турганын белгилеп, кийинки кадам катары бул номинацияны ЮНЕСКОнун репрезентативдїї тизмесине киргизїї боюнча иштер жїрїп
жатканын кошумчалады.
Кєргєзмє Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин координациясы менен Кыргыз
Республикасынын Улуттук
тарых музейи, “Жаштарды
узантуу ресурстары” коомдук
фонду жана “Кыргыз тайганы клубу” коомдук бирикмеси

тарабынан уюштурулду. Кєргєзмє 30-июнга чейин уланат.
Мындан сырткары їстїбїздєгї жылдын 25-27-июнь
кїндєрї Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат спорт жана жаштар саясаты министрлигине караштуу
Туризм департаментинин календардык планына ылайык,
Жалал-Абад облусунун Токтогул районунда “Каракуштун мекени” аттуу Эл аралык
этнофестиваль єтєт.
Бактыгїл КУЛАТАЕВА

КЕНДЕР ЖАНА СЫРЛАР
Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин Маданий мурастарды
сактоо жана єнїктїрїї башкармалыгынын башкы адиси Чынарбек ЖОЛДОШЕВ:

“КЫРГЫЗСТАНДА АРХЕОЛОГИЯГА ЄМЇРЇН
АРНАГАН АДИСТЕР ЄТЄ СЕЙРЕК”

- Чынарбек мырза, сиз жакында массалык маалымат
каражаттарынын бирине маек
берип, Кыргыз Республикасынын аймагында мыйзамсыз
археологиялык казуулар жїргїзїлїп жатат деп айтыптырсыз.
- Ооба, туура маалымат. Єлкєбїздїн аймагында мыйзамсыз
археологиялык казуулар жїргїзїлїп жатат деген кабарларды
угуп, биз аларга бєгєт коюу иштери менен алектенген учурлар
болуп турат.
- Кимдер мыйзам бузуп жатат?
- Биздин эле жарандар, айылдын тургундары. Азыр билесиз
темир издєєчї куралдар бар.
Алар ошол курал менен єз алдынча издєє иштерин уюштуруп турушат экен. Айыл эли кайсы аймакта, кандай тарыхый эстеликтер бар экендигин жакшы
билет. Анан да чоў аталардан
уккан, билген окуяларынын негизинде издєє иштерин жїргїзїп, байлык издешет. Мыйзам
бузуулар тїн ичинде, же айылдан алыс аймактарда жїргїзїлєт.
Эгер алар уруксат кагазын алып,

анан издєє иштерин
жїргїзсє, ага мыйзам тыюу салбайт.
- Негизи эле
учурда археологиялык казуулар
жїргїзїлїп жатабы?
- Кыргызстандын
аймагында 2000ден
ашуун тарыхый эстеликтер каттоого
алынган.
Андан
тышкары биз жылына жаўы табылгаларды, эстеликтерди табуу аракетин кєрєбїз. Бир
жылда аймактарда
2 же 3 стационардык археологиялык казуу иштери жїргїзїлїп турат. Быйыл апрель, май айларында япониялык
археологдор менен бирге Улуттук илимдер академиясынын археологдору Чїй облусундагы байыркы Ак-Бешим шаарчасынын
калдыктары турган жерде казуу
иштерин жїргїзїштї. Бул казуу
иштери акыркы он жылдан бери туруктуу жїргїзїлїп келе жатат. Болгону пандемия учурунда
токтоп турду. Ак-Бешим шаарчасы Чїй облусундагы ЮНЕСКОнун 3 объектисинин бири болуп эсептелет. Андан тышкары
Кара-Суу районундагы Ак-Жар
деген айылда да бир ай изилдєє
иштери болуп єттї. Маданий мурастарды сактоо жана єнїктїрїї
башкармалыгы жаўы эле ишке
берилген Тїндїк–Тїштїк жолуна
жакын жайгашкан аймактарды
да изилдеп жатат. Жумгал районунда 50гє жакын сак, усун, коло дооруна жана орто кылымдарга таандык коргондорду казууга
уруксат бергенбиз. Ал жерлерде да изилдєє иштери жїрїїдє.
- Уруксат кагаздарын кантип алышат?
- Тарыхый эстеликтерди

сактоо, эсепке алуу, изилдєє жана аларды пайдалануу Кыргыз
Республикасынын тарыхый маданий мурастарды сактоо жана
пайдалануу жєнїндє 1999-жылы
кабыл алынган мыйзамына ылайык жїргїзїлєт. Эстеликтердин
корголушунда жана изилдєєдє
Маданият, маалымат, спорт жана
жаштар саясаты министрлигинен
баштап, жергиликтїї айыл єкмєттєргє чейин милдеттер коюлган. Уруксат кагаздар Улуттук
илимдер академиясынан берилет
жана Маданият, маалымат, спорт
жана жаштар саясаты министрлигинде каттоого алынат. Кыргызстанда жылына 10го жакын
уруксат кагазы берилет. Ошонун
негизинде отчёттор тапшырылат.
Табылгалар мамлекеттик музейлерге єткєрїлїп берилет.
- Айрым жарандар кээде жер казып жатып, баалуу
буюмдарды таап алып, мамлекетке єткєрїп берди деген кабарларды угуп калабыз. Мамлекет ал жарандарга канча
каражат тєлєп берет?
- Эгер жєнєкєй жарандар тарыхый табылгаларды таап алып,
єз ыктыяры менен музейлерге
єткєрїп бере турган болсо, кабыл алууда комиссия иштеп жалпы бааны аныктайт. Жаранга
ошол жалпы баанын 50 пайызы
тєлєнїп берилет.
- Биздин єлкєдє археологиялык казуулар, дегеле археологдор тууралуу маалыматтар єтє аз. Кыргызстанда канча археолог бар?
- Туура айттыўыз. Кыргызстанда археологияга єз ємїрїн
арнаган адистер єтє сейрек. Єлкє боюнча 10дой гана адис иштейт. Коўшу єлкєлєрдє археологдордун саны 100дєп саналат. Мунун башкы себеби казуу иштеринин оордугу менен байланыштуу.
Экинчиден кошумча пайданын
жоктугу бул кесипке кызыгууну

азайтат. Бирок, азыр Ж.Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук
университетте атайын кафедра
ачылып, адистерди мамлекеттик
бюджеттин эсебинен окутуу иштери жїргїзїлїп жатат.
- Кыргызстандын кайсы аймагында археологиялык казуулар кєп жїргїзїлєт?
- Кыргызстандын аймагы ачык
асман алдындагы музей деп эсептелет. Бизде таш доорунан XVIII
кылымга чейинки тарыхый эстеликтер бар. Союздук республикалардын курамында турган
кезде коллективдештирїї саясатынын аркасы менен биздин кєптєгєн жерлер изилденбей калып
кеткен. Азыр да алар дыйканчылык аймактары болуп эсептелет.
- Уламыштарда ЫсыкКєлдїн тїбїндє чоў шаар
бар деп айтылып келет? Мунун чындыгы барбы?
- Илимий изилдєєлєрдїн жыйынтыгында Ысык-Кєлдїн айлана тегерегинде байыркы заманда калк отурукташкандыгы
аныкталган. Коргондор, турак
жайлардын калдыктары да сакталган. Кєбїнчє турак жайлардын калдыктары табылган. АкБулуўдагы Чигу шаары кєбїрєєк

изилденген. Ал эми калгандарында чалгындоо иштери жїргїзїлїп, документтештирилген.
Кєлдїн четинен турак жайлар
табылганы менен кєлдїн єзїнїн тїбїндє шаар бар экендиги
аныкталган эмес.
- Чет єлкєдєн археологдор
келет деп айттыўыз. Алардын келип-кетишин ким каржылайт?
- Биздин тарыхый маданиятыбыз дїйнє жїзїнїн да тарыхый
маданияты. Айрым археологдор, тарыхчылар єзїнїн илимий
изилдєєлєрїн жїргїзїїдє биздин єлкєгє да келишет. Археолог кайсыл єлкєдєн келсе, каржылоо иштери ошол жактан бєлїнєт. Бирок, чет єлкєлїк археологдор єз алдынча иш алып барышпайт. Биздин адистер менен
биргеликте иштешет. Биз азыр
атайын беш жылдык план иштеп чыгып, тарыхый мурастарды изилдєє жана сактоо боюнча иштерди жїргїзєлї деген максатта Министрлер Кабинетине
кайрылганбыз. Ушул максатыбыз ишке ашып калса, кєп жаўылыктарыбыз менен бєлїшєбїз.
Жазгїл КЕНЖЕТАЕВА
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ТАЗАЛЫК – ШААР КЄРКЇ
Турганбаев Улан
Калмакович Ысык
Кєл облусунун Тоў
районунда 1971-жылы
4-апрелде туулган.
Орто мектепти
аяктаган соў, Бишкек
шаарындагы К.Скрябин
атындагы Айыл чарба
институтунун агрономия
бєлїмїнє тапшырып,
аны 1994-жылы
ийгиликтїї аяктайт. Ал
2000–2007-жылдары Тоў
райондук Кеўешинин
тєрагасы, 2007-2008жылдары Жергиликтїї
єз алдынча башкаруу
Союзунун атайын
адиси, 2009-жылдын
1-январынан тартып
ОсОО «ЭКАДЛТД»
директордун
милдетин аткаруучу,
2009–2020-жылдары Тоў
районунун «Кїн-Чыгыш»
айыл єкмєтїнїн
башчысы болуп
эмгектенген.
Кыргыз
Республикасынын
Президенти Садыр
Жапаровдун Жарлыгы
менен 2022-жылдын
3-февралынан баштап
Ош облусунун Ноокат
шаарынын мэри болуп
дайындалган.

НООКАТ ШААРЫ
ЄНЇГЇЇ ЖОЛУНДА
менен иштєє, салыктык эмес
тєлємдєрдїн тїшїїсїн башкаруу тартибин єркїндєтїї, єнбєгєн салыктардын санын кыскартуу, шаардын аймагындагы тамарка жерлердин аянттарын, автоунаалардын санын тактап, салык тєлєєчїлєрдїн базасын кеўейтип, алардын реестрин тїзїї
багытында пландаштыруу иштери жїрїп жатат.

ТАЗА ШААРГА
АЙЛАНАТ
Ноокат шаарынын тазалыгы
їчїн ар бир адам биринчи єзїнєн баштоо керек. Андыктан
таштандыны урнага таштоону
їйрєнїїбїз зарыл. Шаардын
тургундарына жана жаштарына
бул багытта тїшїндїрїї иштери жыйындарда айтылып келатат. Шаарда тазалык болсо, кооз
да, кєрктїї да кєрїнєт. Таштанды чыгаруучу техникалар алынып, ар бир кєчєгє таштанды
топтоочу контейнерлер коюлду.
«Ноокат коммунальщик» ишканасынын колдоосу менен бул
ишканада эмгектенген кызмат-

ШААР ЖЄНЇНДЄ
МААЛЫМАТ
Ноокат шаары мурдагы ЭскиНоокат айылдык кеўешинин ордунда уюшулуп, азыркы Гулистан, Мирмахмудов атындагы
айыл аймактарынын айрым жерлери кошулуп, Кыргыз Республикасынын 2003-жылдын 8-сентябрындагы №214 мыйзамынын
негизинде райондук деўгээлдеги шаар статусун алган. Жалпысынан алганда 4 кварталдан турат: Таштак, Кара-Турпак, Бостон, Барын. Калкынын саны
15415. Мында 12 улуттун єкїлдєрї ынтымакта жашашат. Райондун борборунда 100 миўден
ашуун калк жашайт.
Шаар башкармалыгы, Кыргыз
Республикасынын 2003-жылдын 8-сентябрындагы №214
мыйзамынын негизинде шаар
башкаруусу деп аталса, ал эми
2011-жылдын 5-августунда Кыргыз Республикасынын Єкмєтїнїн №451 токтому менен Ноокат шаар мэриясы деген статусту алган.
Ноокат шаарынын климаттык
шарты, Алай тоо кыркалары

менен курчалган. Деўиз деўгээлинен 1200 метр бийиктикте жайгашкан.
Ноокат шаарынын бюджети
чоў эмес, ресурстары чектелїї
гана. Шаардын жашоочуларынын турмуш-шарттарын жакшыртуу максатында арымдуу
аракеттер кєрїлїп жатат. Айрыкча, шаардын тазалыгына
кєўїл буруу, кєчєлєрдї жарыктандыруу, элди таза суу менен
камсыздоо, калк жашаган ички
жолдорду оўдоо, кєчє тыгындарын азайтуу, кєп кабаттуу їйлєрдїн коммуналдык-чарбалык абалын жакшыртуу иштерин колго
алышкан. Ошондой эле мектепке чейинки билим берїї мекемелери менен байланышта болуу,
коммуникация, жаштар, спорт,
тарыхый жана маданий эс алуу
жайларын коргоо, коомдук жайлардын иштєєсїн камсыз кылуу
жана туризм маселелерин колдоо
жана жандандыруу боюнча иштиктїї чаралар кєрїлїїдє.
Ноокат шаардык мэриясынын

жерге Ноокат шаарынын мэри У.
Турганбаевдин демилгеси менен
єзгєчє сквер ачылды. Сквер табигый кєрїнїшї менен єзгєчєлєнїп, анда кыргыз оймолору
менен кооздолгон фонтан орнотулат.

КЄЧЄЛЄР ИРЕТКЕ
КЕЛТИРИЛЇЇДЄ
Ноокат шаарындагы Т.Кулатов, О.Солтобаев атындагы кєчєлєрдєгї арчалар кєчїрїлїп,
жолдун бою кеўейтилди. Учурда кызыл сызыкка чыккан курулуштар боюнча эскертїїлєр берилип, тїшїндїрїї иштери жїргїзїлїїдє.
Ош-Исфана автоунаа жолунун
Ноокат районун аралап єткєн
аймактардын боюндагы кызыл
сызыкка чыккан курулуштарды
жылдыруу боюнча «бузуулар
боюнча отряд» кызуу иштеп жатат. Бул иш-чарага шаардык мэрия, райондук мамлекеттик администрация, Кыргыз Республикасынын Єзгєчє кырдаалдар
министрлигинин Ноокат районундагы єкїлї, СЭС, ГОМ жана
башка тиешелїї жетекчилер жана кызматкерлер катышып, кєзємєл жїргїзїшїїдє.
Ноокат автожолу кеўейип,
жолдор тегизделип оўдолуп калса, машина айдоочуларга да, жєє
жїрїїчїлєргє да жакшы болмок.
Ноокат шаарында жаштардын
демилгесин мэр колдоп 150гє
жакын жаштар «Таза шаар їчїн»
акциясына чыгышты. Кыргыз
Республикасынын Президенти С.Жапаровдун «Инсандык
руханий-адеп-ахлактык єнїгїїсї
жана дене тарбиясы» жєнїндє
Жарлыгынын алкагында шаардын жаштары, «Ноокат ЦПГО»
Ноокат шаар мэриясы менен биргелешип «Жашыл Мурас» улуттук компаниясын ишке киргизїї
боюнча акция болуп єттї.

ТАРТИП САКЧЫЛАРЫ

алдында «Муниципалдык менчик департаменти», «Ноокат суу
каналдары», «Ноокат жылуулук
жана «Ноокат тазалык» муниципалдык ишканалары калкка кызмат кєрсєтїїдє. Ноокат
шаардык мэриясы тарабынан
шаардын калкына сапаттуу жана жеткиликтїї кызмат кєрсєтїї їчїн муниципалдык ишканаларды оптималдаштыруу жана
кадрдык потенциалын жакшыртуу максатында аракеттер кєрїлїїдє. Муниципалдык кызмат
кєрсєтїїлєрдїн кошумча тизмесин жана стандарттарын иштеп чыгышып, «Бирдиктїї терезе» кызматы аркылуу ыкчам жана сапаттуу кызмат кєрсєтїї тутуму иштеп жатат.
«Санарип Аймак» автоматташтырылган маалымат системасы ишке киргизилген. Кызмат
кєрсєтїїлєрдї санариптештирїї
иштери ыкчам темпте жїргїзїлїїдє.
Ноокат шаарынын бюджетинин киреше булактарын толтуруу биринчи орунда турат. Андыктан, бул багытта шаардын салык кызматкерлери алгылыктуу
иштерди аткарышууда. Жаўыдан ишке берилген ишканаларды салыкка тартуу, патенттер

керлердин санын кєбєйтїп, таза
шаарга айландыруу максаттарын
кєздєшїїдє.

ЭС АЛУУ ЖАЙЫ
Ноокат шаарынын борборунда Насирдин Исанов атындагы эс
алуу жайы бар. Мында шаардык
мэрия тарабынан балдар ойноочу
аянтчаларда атрибуттар орнотулган. Майрам кїндєрї балдарды ата-энелери кошо алып келишип майрамдашат. Парктын ичи
таза. Кєчєттєр тигилип, айланасы жашылдандырылган. Ар тїрдїї гїлдєр отургузулуп кооздолгон. Эс алуучулар їчїн атайын
отургучтар орнотулган.
Мамлекеттик жана коомдук
ишмерлердин эстеликтерин тазалашып, сырдашты. Ошондой
эле «Єчпєс от» монументи капиталдык оўдоп-тїзєєдєн єткєрїлдї.
Шаардык мэрия тарабынан
Афганчылардын сквери, шаардын борбордук айланасы кєп
жылдан бери каралбай кароосуз
калып, базарга айланып кеткендиктен, мэрия тарабынан капиталдык оўдоп-тїзєє иштерин
жїргїзїшїп, иретке келтиришти.
Ленин кєчєсїндєгї бош турган

Ноокат шаарынын ичиндеги
тартипти сактоо боюнча шаардык мэриясы менен шаардык
милиция бєлїмчєсїнїн кызматкерлери биргеликте иш алып барышууда. Шаардын коопсуздугун сактоо, милиция кызматкерлеринин жооптуу милдети эмеспи. Алар мезгил-мезгили менен
рейддерди уюштуруп турушат.
Айрым тиешелїї талаптарды
сактабаган тараптарга айып пулдар салынып, чараларды кєрїшєт.

ТАЗАЛЫК
Шаардын тазалыгын сактоо
їчїн, «Ноокат Тазалык» муниципалдык ишканасына 3 атайын таштанды ташуучу техника Лизинг компаниясы тарабынан алынды. Шаардын борбордук кєчєлєрїнє 33 даана контейнерлер коюлду. Ноокат шаарынын пайдалануусундагы таштанды тєгїїчї жайларга 300 тїп
декоративдїї кєчєттєр отургузулду.
Ноокат шаардык мэриясынын
эмгек жамааты келечекте Ноокат
шаарынын экономикасын, маданиятын, социалдык абалын
жакшыртуу їчїн аракеттерди
кєрїшїїдє. Ошондой эле таза
жана жашыл шаарга айландыруу їчїн эмгектерин, билимдерин жана тажрыйбаларын жумшашууда.
Бурма ЫСАКОВА
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ЖЕТИНИН БИРИ КЫДЫР

ЖУРНАЛЫН ДЇЙНЄ ЭЛИ
ТААНЫГАНЫ – ЭМГЕКТИН ЇЗЇРЇ
Мен єзїмдї бир кылымдан карасам,
Тээ алыстан чаў ыргыткан таш чыгат.
Єлбєстїктїн єжєр эркин талашкан,
Эрдигинен эчен тирїї жан чыгат деп
алп акыныбыз Алыкул Осмоновдун ыр сабындагыдай, тирїїлїктїн єзї бакыт тура. Мына ошол
тирїїлїк эли-жериў їчїн жасаган эмгегиў менен єлчєнєт окшобойбу. Кесипкєйлїктє эмгектин
кайтарымы ишиўдин ийгилиги
далил болуп берет экен. Бешене
тер адал мээнеттен акса андан єткєн бакыт жоктур. Биздин эмгек
эл менен байланыштуу болгондуктанбы, кєп жылдык тажрыйбаны алып карасак, берилип иштєє жана калыстык менен кароону
їйрєттї. Менеджерлик ишиўде
уюштуруучулук менен чарбачылдыгыў маанилїї. Элге сєз менен
кызматыў дал келсе андан єтєєр
бакыт жоктур.
Кыргыз болуп туулганыма шїгїр. Анткени, кыргыз – єз философия, єз баалуулуктары, єз касиетин кылымдар бою сактап келген
улуу эл. Кыргыз тилдїї журнал
ачып, дїйнє элине таанылса деген чоў максаттарымдын бири иш
жїзїнє ашып олтурат. Ар єлкєдєн
келген кесиптештер менен жакындан таанышып достошуп, тажрыйбаларыбыз менен бєлїштїк. Учурдан пайдаланып, "Эл аралык жарманкени" уюштурган Тїркия маданият жана туризм министрлигине, ТИКАга жана "Керкїк Маданият Коомунун" мїдїрї, жазуучу, публицист Шемсеттин Кїрежи мырзага тереў ыраазычылык
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билдирем. Кудай буюрса, кыргыз
бар жерде, "Жетиген" бар. Биринчи жолу эл аралык долбоорго

"ЖЕТИГЕН"
ЖУРНАЛЫ
БАТКЕНДИ
КЫДЫРАТ
"Жетиген" журналы май айында жарык кєргєн, жети облусту кыдырып концерт берїї салтка айланган. Президентибиз баш болуп, быйыл Баткенге ар тармактан єзгєчє
кєўїл бєлїнїїдє. Биз дагы кайрадан Баткен элинин маанайын кєтєрїп, рухий дїйнєсїн азыктандырып,
11 жылдык мааракебизди белгилєє
максатта чоў программадагы концерт
тартууламакчыбыз. КР эл артисттери:
Саламат Садыкова, Каныкей Эралиева баш болгон 20дай эстрада ырчылары мукамдуу ырларын элине арнамакчы. Ошондой эле залкарлар, Кыргыз эл баатырлары: Тургунбай Садыков, Миталип Мамытов, легендарлуу
парламенттин спикери Медеткан Шеримкулов, дїйнє тааныган композиторубуз Муратбек Бегалиев, кєрїнїктїї журналист Абдиламит Матисаков,
Баткен облусунун губернатору катышышат. Мындан тогуз жыл мурун алгачкы концертибизди Баткенде койгон элек. Туз насип буйруп, быйылкы жылы Баткенде туулган кїнїбїздї єткєрмєкчї болдук.
"Жетиген" журналынын
башкы редактору
Абдиламит ЖУМАШЕВ

катышып жаткан "Жетиген" єзїнє кєп тажрыйба топтой алды. Бул
жарманке окурмандардын кызыгуусун кїчєтїїдє. Эў баалуулугу
КР атынан "Жетигендин" катышуусу дагы кыргыз тилдїї басылмалардын сыймыгы болду. Жергебизде єзїбїзгє билинбегени менен
канча єлкє Кыргызстаныбызды
баалаганын жон терибиз менен сезип олтурабыз.
Тїркиянын маданият жана туризм министринин орун басары
Ахмет Мисбах Демиржан Кыргызстан дегенде эле Чыўгыз Айтматов
кєз алдында болорун, улуу "Манас" эпосу, Алай ханышасы Курманжан Датканы баалаганын жашыра алган жок. Жакынкы кїндєрї Кыргыз Республикасына келерин да айта кетти.
Жарманкенин жїрїшїндє, бизди кубандырганы КР Стамбулдагы
Башкы Консулу Лира Эсенгуловна Сыдыкова менен жолугуштук.
Кыргызстан жана Тїркия ортосундагы маданият кєпїрєсї негизинде мыкты ойлор, жакшы пландар тууралуу пикир алыштык.
Биз билгенден бери Лира Эсенгуловнанын ишмердїїлїгї кайсы
тармактан болбосун алкоого татып келе жатат. Иш билги, єз кесибинин чебери Тїркиядагы жердештерибизге тирєєч болуп келгени дипломатиялык тажрыйбасынан кєрїнїп турат. Жакшы иштин
убагында айтылганы дурус дешет.
Максаттар али алдыда.
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КЄРЇНБЄГЄН АКЧАНЫН КЄЙГЄЙЛЄРЇ

Кєзгє кєрїнбєгєн акча, же
криптовалюта мыйзамсызбы?

КОЙЛОР ЧЄГЇП КЕТТИ

сатып жибергендер. Кудум долларды сатып
алып сактап коюп, курсу кєтєрїлгєндє башка валютага алмаштыргандай эле. Кыргызстанда кєбїнчє экинчи тїргє кирген брокерлер иш
алып барышат. Брокерлер бир алтынкоиндин
баасы учурда бир долларга бааланарын билдиришти.

Алтынкоин
криптовалютасынын
негиздєєчїсї
Султан АЛМАЗОВ:

КРИПТОВАЛЮТА
ДЕГЕН ЭМНЕ?
Криптовалюта – бул санариптик акча. Аны санарип мейкиндигинде гана
колдонсо болот. Криптовалютаны кагаз же тыйын кылып, акчалай чыгарып алуу
мїмкїн эмес. Бирок, дїйнєдє биткоин тыйындарын чыгарган автоматтар иштейт.
Ошол автоматтар аркылуу
айрым криптовалюталарды
чыгарууга болот. Батыш єлкєлєрїндє криптовалютаны санариптик алтын катары санашат. Бирок, ал накта алтындан
да баалуу деп эсептелет. Себеби, аны бир да єкмєт, банк кєзємєлдєбєйт. Баалуулугу убакытка жараша єйдє-тємєн
болуп турат жана келечектеги каржылык тутум кандай болорунан кабар берет.
Криптовалютаны сатып
алып колдонгон, ортодон
акча жасагандар эки топко
бєлїнєт. Биринчи топко валютаны интернет аркылуу
инвестиция катары сактагандар кирет. Алар криптовалютаны сатып алышып,
сактап коюшат. Кийинчерээк сатып пайда кєрїшєт.
Ал эми экинчи топ – толкунду кармоочулар. Бул брокерлер кєзгє кєрїнбєгєн акчанын курсу тїшкєндє сатып
алып, кайра кєтєрїлгєндє

ЭКИНЧИ МЄЄНЄТКЄ
ТАЛАПКЕР БОЛОТ
АКШнын президенти Жо Байден 2024-жылы єтє турган шайлоодо экинчи мєєнєткє
талапкер болот. Анын басма сєз катчысы Карин Жан-Пьер 79 жаштагы азыркы президенттин жаш курагы экинчи мєєнєткє талапкер болууга эч кєйгєй жаратпай тургандыгын белгилеген. Анын айтуусу боюнча
президент эмнени пландаштырса, аны аткарууга дайыма ниеттенет жана АКШ администрациясы бул маселеге эмес, америкалыктардын жашоочулары їчїн жан їрєп
иштєєгє кєўїл бурат.

Б

їгїнкї кїндє
криптовалюта
дїйнєнї
дїркїрєткєн монетардык
кєрїнїшкє айланды.
Учурда интернет
желесинде анын 15000ден
ашык тїрї жїгїртїїдє
жїрєт. Демек, кєп
єлкєлєрдє бул заманбап
каржы тууралуу маалымат
жетиштїї. Бирок,
атайын алгоритмдер,
компьютердик код
менен иштеген тєлємдєр
ыкмасы, же кєзгє
кєрїнбєгєн акча тууралуу
кыргызстандыктардын
тїшїнїгї аз.
Брокерлердин айтымында
Кыргыз Республикасында
жарандардын беш пайызы
гана колго кармалбаган,
кєзгє кєрїнбєгєн
акчалардын жїгїртїїсїнє
баш багып, тармакты
тїшїнєт жана пайдаланат.
Кыргызстандык
брокер Бередор
Ниязалиевдин айтымында
биздин мамлекетте
криптовалютанын 271
тїрї бар. Алардын ичинен
бир гана Алтынкоин
криптовалютасы
кыргызстандык деп
эсептелинет. Алтынкоинди
кыргыз брокерлери
негиздеп, патенттелген.

ДЇЙНЄ
ДЇБЇРТЇ

- Алтынкоин валютасын
тїзїї оўой болгон эмес. Биз
бул рынокко келїї їчїн кєп
окудук жана биржа тууралуу тїшїнїктєрдї кеўейттик. Азыр Кыргызстанда алтынкоин сатып алган 5000
жаран, алар менен иштеген
100дєй брокер бар. Негизи эле
мага криптовалютага ишенсе болобу деген суроо кєп берилет. Ооба, криптовалюта
менен иштеген брокерлер, сатып алуучулар аны бардык
тармакта колдоно алат. Акчаны карточкага которуп,
чыгарып кетсеўиз да болот.
Ушул кїндєрдє дїкєндєр, кафелер менен сїйлєшїїлєр
жїрїп жатат. Алар ишке
ашып калса, алтынкоин менен бардык тєлємдєрдї карточка аркылуу жїргїзє алуу
мїмкїнчїлїгї ачылат.
Криптовалюта
боюнча тїшїнїгї бар брокерлер
азыр кыргызстандыктарга
бул тармак тууралуу кеўири тїшїнїк берїї маанилїї
дешет. Анткени маалыматы
жок жарандар, башка єлкєлєрдїн биржасына кирип, каражаттарын жоготуп алуу
коркунучу жаралууда.

Брокер Бередор
НИЯЗАЛИЕВ:

электигинен да кєп адамдар
акчасынан кур жалак калып
жатышат. Валютанын бул
тїрїн биржада колдонууну
билген адам акчасын кєбєйтїп алуу мїмкїнчїлїгї чоў.

УЛУТТУК
БАНК
ЭСКЕРТТИ...

- Криптовалютага ишенимдин жок болушу бул тїшїндїрїї иштеринин аздыгынан деп ойлойм. Бул тармакка кирем деген адам єзї
їчїн башта анализ жасап
алышы шарт. Андан соў гана
ишти баштоосу зарыл. Мен
Кыргызстанда криптовалюта индустриясы тууралуу
тїшїнїктї кеўейтїї керек
деп айтып жїрєм. Себеби,
азыр дїйнєнїн єнїккєн єлкєлєрїнїн айрымдары аны валюта катары кабыл алып,
кєчєгє банкоматтарды орнотуп, кадимкидей жїгїртїї иштерин башташкан.
Мурда биринчи жолу факс
телефон чыкканда дїйнєнїн
кєп аалымдары аны сыйкыр катары кабылдашып,
тыюу салган. Азыр факс
бардык жерде бар. Криптовалюта да ошентип жашообузга сїўгїп кирип калышы ыктымал. Андыктан
бул валюта тууралуу да сабатсыздыгыбызды жоюшубуз керек. Криптовалютага алдангым келбейт бирок,
анын пайдасын кєрєйїн деген жарандарга айткым келет. Эгер сиз криптовалютага инвестиция салам десеўиз, каржылык мїмкїнчїлїгїўїздї карап кєрїшїўїз маанилїї. Сиздин канча
акча жоготуу мїмкїнчїлїгїўїз бар болсо, криптовалютага ошол сумманы гана
салууўуз кажет. Андан кєп
суммадагы каражатты салып алып, тобокелдикке барбаўыз. Эгер сиздин каражатыўыз кїнїмдїк турмуштан
артпаса, анын баарын криптовалютага салуунун кереги жок. Биздин элдин каржылык сабаттуулугу жоюла

Ушул аптада Улуттук банк
элге Кыргыз Республикасында криптовалютанын,
виртуалдык активдердин жайылышына байланыштуу тобокелдиктерди эскертти жана єлкєдє бир гана сом мыйзамдуу тїрдє жїгїргєн валюта деген билдирїїсїн таратты. “Эгер сатып алуулар
башка валюталар менен жїргїзїлсє, Кыргыз Республикасынын мыйзамдары бузулган болот”,- деп айтылат
маалыматта.
Улуттук банк криптовалюталардын реалдуу наркынын жоктугу, алар эч
кандай валютага же башка
активге байланып баш ийбегени їчїн жогорку тобокелдикти жаратат деди жана жарандарды аны жїгїртїїгє катышпоого чакырды.
Анткен менен ушул кїндєрдє борбор шаарыбызда криптовалюта деген жазуусу бар
кеўселердин иштеп жатканын кєрїїгє болот. Алар
ачык эле єз ишмердїїлїгїн
жїргїзїп келишет. Интернет желесинде атайын сайттар да ишмердїїлїгїн жїргїзїїдє. Криптовалюта менен шугулданууга мыйзам
тїрїндє тыюу салына элек.
Ошол эле учурда уруксаты
да жок.
Дїйнєдє болсо криптовалюта рыногу ээ-жаа бербей, тез єсїїдє. Кїн алыс
жаўы криптовалюта жаралып, эскиси рыноктон кетип жатат. Жаўы криптовалюталарды арзан кезинде сатып алгандар тез арада байып жатышкандыктары биржаларда айтылууда.
Айрым онлайн валюталары
бир нече айга жетпей кайра
жоголуп, айтор бул тармакта тыным жок.
Жазгїл КЕНЖЕТАЕВА

Судандагы Кызыл деўизде бортуна 16 миў
кой жїктєлгєн “Бадр-1” кемеси чєгїп кетти.
Кеме алгач 9 миў, модификациялангандан
кийин 12 миў баш койго ылайыкталган. Ага
карабастан бул жолу 15 миў 800 кой жїктєлгєн. Алар Сауд Арабияга Курман айт майрамына карата алынып бара жаткан. Суакин
портунун жетекчилиги эми Кызыл деўизге
чоў экологиялык коркунуч жаралышы мїмкїн деп эсептейт.

ЭМИ ЭМНЕ БОЛОТ?
Кєпчїлїк жакшы билген казакстандык
“Лотте Рахат” кондитердик фабрикасы “барбарис” жана “ирис” таттууларын єндїрїїнї
эки айга токтотту. Компания бул чечимге
аларга кумшекер кєп керектелээри їчїн келген. Анткени учурда Казакстанда кумшекер
тартыштыгы байкалгандай жана кымбат.
Фабрика башкармалыгынын тєрагасы Константин Федорецтин билдирїїсїндє бул таттууларга суроо-талап жогору болсо да убактылуу чыгарылбайт. Ошондой эле курамында канты кєп башка таттуулар да токтотулушу мїмкїн. Анын айтымында июль айынын аягына чейин бул маселе чечилип калат.

КУДАЙ САКТАСА ЭКЕН
Кытайдын коргоо министри Вэй Фэнхе
Сингапурда єткєн жолугушууда Пентагондун башчысы Ллойд Остиндин АКШны Тайвандагы кризиске кийлигишпєєгє чакырды. Анын билдирїїсї боюнча эгерде арал
кєз карандысыздыгын жарыяласа, Пекин
согуш жарыялайт. Ошондой эле Пекин бул
позицияда катуу экендигин эскертти. Ал эми
Тайвандын Тышкы иштер министрлиги Кытайды бул їчїн сынга алып, Вашингтонго колдоосу їчїн ыраазычылык билдирди.
Жакында, Кытайдын Тышкы иштер министрлиги АКШ Тайванды Кытайды манипуляциялоо їчїн пайдаланып жатканын
айтып, Вашингтондун мындай аракеттери
олуттуу кесепеттерге алып келээрин айткан.
Ал эми АКШ президенти Жо Байден Кытайдын агрессиясынан Тайванды коргой тургандыгын билдирген.

КУТКАРУУЧУ ЧЫЧКАНДАР
Эми чычкандар жер титирєєдєн улам
урандылар астында калган адамдарды табууга жардам берет. Мындай чычкандарды АРОРА уюму (Anti-Persoonsmijnen
Ontmijnende Product Ontwikkeling-чычкан,
хомяктарды мина жана башка жарылуучу заттарды табууга їйрєтїїчї уюм) Танзания єлкєсїндє сыноодон єткєрдї. Анда чычкандарга микрофон, видео байланыш орнотулган кичинекей рюкзак тагып, кырсык болгон жерге
кое беришет. Алардын жардамы менен куткаруучулар урандылар астында калган адамдар
менен байланыша алышат. Адистердин айтымында, чычкандар кичинекей болгондуктан ар
кандай урандылардын астына кирїїгє жана
жабыркаган адамдарды табууга жакшы жардамчы боло алышат. Ал эми чычкандарды
їйрєтїїгє эки жума керектелет экен.
Даярдаган Разия ЖООШБАЕВА

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити
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Залкарды эскерип

Кєйгєй

“МЄЎГЇЛЄРДЇ САКТАЙБЫЗ!”

АЙТМАТОВ СЫЙЛЫГЫ

Жакында А.Малдыбаев
атындагы Кыргыз улуттук
академиялык опера жана
балет театрында Чыўгыз
Айтматов атындагы
медалдарды тапшыруу аземи
болду.
Сыйлыктар маданият, билим берїї, илим, адабият жана искусство тармагындагы
кєрїнїктїї жетишкендиктери, улуттар ортосундагы маданиятты жакындаштырып, єз

ара байытуу, тынчтыкты чыўдоо, достук жана руханий байланыштарды єнїктїрїїгє кошкон салымдары їчїн тапшырылды. Иш-чараны Ысык-Кєл
форумунун катчысы Ассоль
Молдокматова уюштуруп, маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри
Азамат Жаманкулов, жазуучунун карындашы Роза Айтматова, уулу Аскар Айтматов
баш болгон бир катар кєрїнїктїї инсандар катышты. Єз

кезегинде Кыргыз Республикасынын Улуттук телерадио
берїї корпорациясынын Башкы директору Кайрат Иманалиевге дагы Чыўгыз Айтматов атындагы медаль ыйгарылды. Сыйлык ээси К.Иманалиев: “Мен чыгармачылык
жолумда, журналисттик ишмердигимде єзїмдї абдан бактылуумун деп эсептейм. Анткени, кыргыздын нечендеген
залкарлары менен маектешип,
алар жєнїндє кєрсєтїїлєрдї,
уктурууларды даярдап калдым.
Анын арасында мага улуу, залкар жазуучубуз Чыўгыз Айтматов менен маектешїї бактысы буюрганына ыраазымын. Аны менен Кыргыз радиосунун алтын казынасына
ємїрї, ишмердиги, чыгармачылыгы жєнїндє маектешип,
акыл-насаатын угуп, чыгармачылыгымдын башталышында батасын алганга їлгїрїп калдым. Бїгїнкї залкар
жазуучубуздун атындагы медалды алыш мен їчїн бир чети чоў сыймык болсо, бир жагынан чоў жоопкерчилик болуп саналат”, - деди.
Разия ЖООШБАЕВА

Токтогул районунун сот аткаруучулар
кызмат бєлїмї тарабынан
карызкор Сарыказаков Урматбек Бейшекановичке тиешелїї
болгон Токтогул районунун Толук айыл аймагына караштуу
Алмалуу айылынын Алымбаев Барсаке кєчєсїнїн №9 дареги
боюнча жайгашкан жалпы жер аянты - 135,73 кв.м., жашоо
аянты - 117,63 кв.м., жалпы пайдалуу аянты - 18,1 кв.м.,
идентификациялык коду 3-07-06-1002-0096 саны менен катталган
турак жайына ачык соода-сатык жарыяланат.
Турак жайдын баштапкы баасы – 385 218
(їч жїз сексен беш миў эки жїз он сегиз) сом.
Ñîîäà-ñàòûê 2022-æûëäûí 22-èþëü ê¿í¿ ñààò 10.00äº òóðàê æàé
æàéãàøêàí äàðåê áîþí÷à ºòêºð¿ëºò. Ñîîäà-ñàòûêêà êàòûøóóíó êààëàãàíäàð ñîîäà-ñàòûê áîëãîíãî ÷åéèí òóðàê æàéäûí áàøòàïêû áààñûíûí
5% ºë÷ºì¿íäºã¿ ñóììàíû àâàíñ êàòàðû òºã¿¿ãº ìèëäåòò¿¿. Ñîîäà-ñàòûêòà óòóï àëãàí àäàìäûí òºêêºí ñóììàñû ñàòûï àëóó áààñûíà êîøóëàò. Ñîîäà-ñàòûêòûí êàëãàí êàòûøóó÷óëàðûíà àëäûí àëà òºëºíãºí
ñóììàëàð ñîîäà-ñàòûê àÿêòàãàíäàí êèéèí äàðîî êàéòàðûëûï áåðèëåò.
Áàéëàíûø òåë.: (0501) 43-77-17.

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ И
ИНВЕСТИРОВАНИЯ СООБЩЕСТВ (АРИС)
Проект «Регионального экономического развития» (ПРЭР)
Агентство развития и инвестирования сообществ, настоящим
приглашает квалифицированных лиц принять участие в конкурсе
на позицию «Консультанта-тренера по повышению потенциала
сотрудников Министерства сельского хозяйства Кыргызской
Республики, специалистов Проекта «Региональное экономическое
развитие» Ошской области и г. Ош Агентства развития и
инвестирования сообществ, и Центра конкурентоспособности
агробизнеса по вопросам построения агрокластеров и цепочки
добавленной стоимости» в рамках проекта ПРЭР.

•

Ä-27

•

ОАО «АВТОУСЛУГИ»

•

НАСТОЯЩИМ УВЕДОМЛЯЕТ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ:
14 июня 2022 г. в 13.00 ч. по адресу: Чуйская обл.,
Сокулукский р-н, г.Шопоков, ул.Футбольная, 1 состоялось
внеочередное общее собрание акционеров. Кворум собрания 85,13%, форма проведения - очная.
ÍÀ ÑÎÁÐÀÍÈÈ ÏÐÈÍßÒÛ ÐÅØÅÍÈß:
1. Óòâåðäèòü ñ÷åòíóþ êîìèññèþ â ñîñòàâå: 1.Òóðäóêååâà Ã.Í. –
Ïðåäñòàâèòåëü ÎñÎÎ «Ôîíäðåãèñòð», ïðåäñåäàòåëü ñ÷åòíîé
êîìèññèè; 2.Ñâèäîâñêàÿ Ò.À.; 3.Öûãàíîâ Ì.È. Çà 100%.
2. Ïðèíÿòü ðåøåíèå î ðàñïðåäåëåíèè äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ïîëó÷åííûõ îò ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî àäðåñó: ×óéñêàÿ îáëàñòü, Ñîêóëóêñêèé ðàéîí, ñåëî Ðîìàíîâêà, óëèöà Òîéáàåâà, 1À.
Çà 100%.

ОАО «АВТОУСЛУГИ»
Чуйская область, Сокулукский р-н, г.Шопоков, ул.Футбольная, 1,
вид ценных бумаг – простые и привил. именные акции
КG0101043824, номинальная стоимость одной акции 4,90 сом,
НАСТОЯЩИМ УВЕДОМЛЯЕТ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ:
15 èþíÿ 2022 ã. Ýìèëüáåêîâà À.Ä. ïîëó÷èëà îò Äæóìàáàåâà Ä.Ý.
ñîãëàñíî ñâèäåòåëüñòâó î íàñëåäîâàíèè 8220 ïðîñòûõ èìåííûõ àêöèé, îáùåé íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòüþ 40248 ñîì, äîëÿ â ÓÊ 6,63%.

Â ñâÿçè ñ óòåðåé
äîãîâîð êóïëè ïðîäàæè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
(îò 18.01.2013 ãîäà) íà èìÿ
Áåðäèãîæîåâà Ìàðàòà
Êîéãåëäèåâè÷à ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-159

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ
àêòà î ïðàâå ÷àñòíîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê ñåðèÿ × ¹648228
íà èìÿ Íàíøàíëî Äæóìàðà
Õóñåéíîâè÷à ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-158

Айыл чарба министрлиги 16-июндан баштап агрардык сектордо глобалдуу саясатты баштап, “Мєўгїлєрдї сактайбыз” кыймылын ишке киргизди. Буга байланыштуу министрлик борборубуздагы “Хаят”
мейманканасында иш-чара єткєрїп, ушул тематикадагы бет ачар
фильм кєрсєтїлдї. Иш-чарага министр Аскарбек Жаныбеков, депутаттар Б.Тїлєбаев, Дастан Бекешев, ФАОнун саясат боюнча улук
эксперти Ричард Муди, экологдор, эл аралык уюмдардын єкїлдєрї катышты.
Министрлик бардык кїчаракеттерди глобалдык чоў проблема болгон мєўгїлєрдї сактоонун айланасына бириктирип,
ири милдеттерди алдыга коюуда. Кыймылдын артыкчылыктуу

•
•
•

Êàíäèäàò äîëæåí ñîîòâåòñòâîâàòü ñëåäóþùèì
êðèòåðèÿì è êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì:
Âûñøåå îáðàçîâàíèå â îáëàñòè ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, àãðîáèçíåñà, ýêîíîìèêè, ìåíåäæìåíòà, ìàðêåòèíãà, òåõíîëîãèè ïðîèçâîäñòâà è ïåðåðàáîòêè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè èëè
ëþáîé äðóãîé ñîîòâåòñòâóþùåé îáëàñòè.
Ïðîôåññèîíàëüíûé îïûò ðàáîòû â ñôåðå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
íå ìåíåå 5-òè ëåò.
Îïûò ïðåäîñòàâëåíèÿ îáó÷àþùèõ óñëóã è ïåðåäà÷è çíàíèé â
ñôåðå ïîñòðîåíèÿ àãðîêëàñòåðîâ è ÖÄÑ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé
ïðîäóêöèè - íå ìåíåå 3-õ ëåò.
Îïûò â ðàçðàáîòêå òðåíèíãîâûõ ìîäóëåé, áóêëåòîâ è äðóãèõ ìàòåðèàëîâ äëÿ ïðîâåäåíèÿ è îðãàíèçàöèè òðåíèíãîâ – íå ìåíåå
3-õ êîíòðàêòîâ.
Îïûò âûïîëíåíèÿ àíàëîãè÷íûõ çàäàíèé â ðàìêàõ ïðîåêòîâ ìåæäóíàðîäíûõ äîíîðñêèõ îðãàíèçàöèé ÿâëÿåòñÿ ïðåèìóùåñòâîì.
Çíàíèå ðóññêîãî ÿçûêà – îáÿçàòåëüíî, êûðãûçñêîãî ÿçûêà - ïðåäïî÷òèòåëüíî.

Îòáîð êîíñóëüòàíòà áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîöåäóðàìè, óñòàíîâëåííûìè â «Ðóêîâîäñòâå ïî Ðåãóëèðîâàíèþ Çàêóïêàìè Âñåìèðíîãî Áàíêà äëÿ Çàåìùèêîâ ÔÈÏ (èþëü 2016, ïåðåñìîòðåíî â íîÿáðå 2017 ã., àâãóñòå 2018 ã. è íîÿáðå 2020 ã.».
Çàèíòåðåñîâàííûå êàíäèäàòû äîëæíû çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ â êà÷åñòâå Êàíäèäàòà íà âàêàíñèþ, íà ñàéòå ÀÐÈÑ www.aris.kg è ïîäàòü çàÿâêó íà ó÷àñòèå â äàííîì îòáîðå (ðåçþìå íà ðóññêîì è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ, ñ óêàçàíèåì íîìåðà êîíòàêòíîãî òåëåôîíà è ïîçèöèè) äî 17.00 ÷àñîâ 1 èþëÿ 2022 ãîäà.
Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëåííûå ïîçæå óêàçàííîãî ñðîêà, íå áóäóò
ðàññìîòðåíû. Íà ñîáåñåäîâàíèå áóäóò ïðèãëàøåíû òîëüêî êâàëèôèöèðîâàííûå êàíäèäàòû.

багыттарынын бири катары пайдасыз жаткан жайыттарды єздєштїрїї болуп саналат. Єздєштїрїї
- жансыз жерлерге жєн гана чєп же
дарак єстїрїї дегендик эмес. Бул эў
башкысы келечекте климаттын глобалдуу ысышынын кесепеттерин алдын алып, биздин єлкє їчїн гана
эмес, жалпы регион їчїн баа жеткис
мєўгїлєрдї сактоо їчїн кєп эмгекти талап кылган процесс, - деп белгиледи министр Аскарбек Жаныбеков сїйлєгєн сєзїндє.
Иш-чаранын
катышуучулары экоактивист, фотограф, “ЭкоМир” коомдук фондусунун эксперти Влад Ушаковдун эмгектеринен турган кєргєзмєсїнє кїбє
болушту.
Бегим ТУРДАЛИЕВА

ЖОГОЛДУ
УТЕРЯ

ªçãºí ðàéîíóíóí Æûëàëäû
àéûëûíûí òóðãóíó Áóäèíîâ
Æåíèøáåê Èñàêîâè÷êå
òààíäûê ñàòóó æàíà
ñàòûï àëóó êåëèøèìè
¹975 (22.04.2004-æ.á.)
æàíà ìàìëåêåòòèê àêò
× ¹189997 (25.02.2009-æ.á.)
æîãîëãîíäóãóíà
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç
äåï òàáûëñûí.

Ï/Ï-762

ªçãºí ðàéîíóíóí Øåðàëû
àéûëûíûí òóðãóíó
Æååíáàåâ Êóðñòàíáåê
Òóðäóìàìàòîâè÷êå
ðàéñòàòòàí æåêå
èøêåðëèê áîþí÷à áåðèëãåí
ê¿áºë¿êò¿í ÎÊÏÎñó
29015324, ÈÍÍ 23006198300643
æîãîëãîíäóãóíà
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç
äåï òàáûëñûí.

Ï/Ï-449

Â ñâÿçè ñ óòåðåé
ñâèäåòåëüñòâà î
ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè ÈÏ Ñûäûêîâà
Àèäà Ìóðçàáåêîâíà
êîä ÎÊÏÎ 30605858,
ÈÍÍ 10706198100157 ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Æ.Ê.

Æåòè-ªã¿ç ðàéîíóíóí
Áàðñêîîí àéûëûíûí òóðãóíó
Îðîçàêóíîâ Èëüÿçäûí æàíà
àíûí ¿é-á¿ëºñ¿íº òèåøåë¿¿
áîëãîí (13.10.1994-æûëû
áåðèëãåí) ¿ë¿ø¿íºí
ïàéäàëàíóóãà óêóê áåð¿¿÷¿
ñåðèÿñû Á1-206 æåð
ê¿áºë¿ã¿ æîãîëãîíäóãóíà
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç
äåï òàáûëñûí.

Ï/Ï-794

Ñ/Î-200

ªçãºí øààðûíûí Ãàãàðèí
êº÷ºñ¿í¿í 170-¿é¿í¿í òóðãóíó
Ìèðàõìåäîâà Àçàòõàí
Èñìàèëîâíàãà òààíäûí
æåð ¿ë¿ø¿í¿í ê¿áºë¿ã¿
èäåí. êîä 5-06-02-0007-0645
æîãîëãîíäóãóíà áàéëàíûøòóó
æàðàêñûç äåï òàáûëñûí.

Ï/Ï-838

ªçãºí øààðûíûí òóðãóíó
Ýðãàøåâà Ãàâõàðàé
Àáäóëõàìèòîâíàãà òààíäûê
æåð ¿ë¿ø¿í¿í ê¿áºë¿ã¿
èäåí. êîä 5-06-18-0002-0730
æîãîëãîíäóãóíà
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç
äåï òàáûëñûí.

Ï/Ï-888

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ. àêòà × ¹319018 (îò 27.04.2011 ã.)
íà èìÿ Õàõàçà Ìàìàçà ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-157

Äæîëîìàíîâà Ñîíóìêàíãà
òààíäûê Òî¢ ðàéîíóíóí
Êàäæû-Ñàé àéûëûíäàãû
Ìèðà êº÷ºñ¿í¿í ¹52
äàðåãèíäåãè òóðàê æàéûíûí
æåð ó÷àñòîãóíà áîëãîí
æåêå ìåí÷èê óêóãó æºí¿íäº
ìàìëåêåòòèê àêò
ñåðèÿñû × ¹197533,
(13.04.2009-æûëäàãû)
èäåíòèôèêàöèÿëûê
êîäó 2-04-01-1001-0128
æîãîëãîíäóãóíà
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç
äåï òàáûëñûí.

Ï/Ï-867
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫНЫН
ПАЙДАСЫН КОТОРУУ МАСЕЛЕЛЕРИ ЖЄНЇНДЄ

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

О ВОПРОСАХ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ НАЦИОНАЛЬНОГО
БАНКА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

2022-æûëäûí 25-ìàéûíäà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
Æîãîðêó Êå¢åøè òàðàáûíàí êàáûë àëûíãàí

Ïðèíÿò Æîãîðêó Êåíåøåì Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè
25 ìàÿ 2022 ãîäà

1-áåðåíå
«Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Óëóòòóê áàíêû, áàíêòàð æàíà áàíê èøòåðè æºí¿íäº» Êûðãûç
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 23-áåðåíåñèíèí 4-áºë¿ã¿í¿í êîëäîíóëóøó óáàêòûëóó òîêòîòóëàðû æàíà 2021-æûëäûí æûéûíòûãû áîþí÷à Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Óëóòòóê áàíêûíûí ïàéäàñûí áºë¿øò¿ð¿¿ãº æàéûëòûëáàé òóðãàíû áåëãèëåíñèí.
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Óëóòòóê áàíêû 2021-æûëäûí æûéûíòûãû áîþí÷à ïàéäàíû ðåñïóáëèêàëûê áþäæåòòèí êèðåøåñèíå òîêñîí ïàéûç ºë÷ºì¿íäº êîòîðóóíó æ¿çºãº àøûðñûí.
2-áåðåíå
Óøóë Ìûéçàì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï îí ê¿í ºòêºíäºí êèéèí ê¿÷¿íº êèðåò.

Ñòàòüÿ 1
Óñòàíîâèòü, ÷òî äåéñòâèå ÷àñòè 4 ñòàòüè 23 Çàêîíà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè «Î Íàöèîíàëüíîì áàíêå Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè, áàíêàõ è áàíêîâñêîé äåÿòåëüíîñòè» ïðèîñòàíàâëèâàåòñÿ
è íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè Íàöèîíàëüíîãî áàíêà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè ïî èòîãàì 2021 ãîäà.
Íàöèîíàëüíîìó áàíêó Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè îñóùåñòâëÿòü ïåðå÷èñëåíèå ïðèáûëè â äîõîä ðåñïóáëèêàíñêîãî áþäæåòà ïî èòîãàì 2021 ãîäà â ðàçìåðå äåâÿíîñòà ïðîöåíòîâ.
Ñòàòüÿ 2
Íàñòîÿùèé Çàêîí âñòóïàåò â ñèëó ïî èñòå÷åíèè äåñÿòè äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
Ïðåçèäåíòè
Áèøêåê ø., 2022-æûëäûí 13-èþíó, ¹44

Ñ.ÆÀÏÀÐÎÂ

Ïðåçèäåíò
Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè
ã.Áèøêåê, 13 èþíÿ 2022 ãîäà, ¹44

Ñ.ÆÀÏÀÐÎÂ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН АЙЫЛ АЙМАКТАРЫНДА
ЖАНА ШААРЛАРЫНДА ТЇЗДЄН-ТЇЗ МАМЛЕКЕТТИК
БАШКАРУУНУ ЖАНА АНЫН РЕЖИМИН КИРГИЗЇЇ
ТАРТИБИ ЖЄНЇНДЄ ЖОБОНУ БЕКИТЇЇ ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН 2021-ЖЫЛДЫН
7-МАЙЫНДАГЫ №134 «КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
ПРЕЗИДЕНТИНИН АДМИНИСТРАЦИЯСЫ ЖЄНЇНДЄ»
ЖАРЛЫГЫНА ЄЗГЄРТЇЇ КИРГИЗЇЇ ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН

ЖАРЛЫГЫ

ЖАРЛЫГЫ

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Êîíñòèòóöèÿñûíûí 70-áåðåíåñèíèí 11-áºë¿ã¿í, 71-áåðåíåñèí
æåòåê÷èëèêêå àëûï, "Æåðãèëèêò¿¿ ìàìëåêåòòèê àäìèíèñòðàöèÿ æàíà æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó îðãàíäàðû æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 24-áåðåíåñèíå ûëàéûê òîêòîì êûëàì:
1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí àéûë àéìàêòàðûíäà æàíà øààðëàðûíäà ò¿çäºí-ò¿ç ìàìëåêåòòèê áàøêàðóóíó æàíà àíûí ðåæèìèí êèðãèç¿¿ òàðòèáè æºí¿íäº æîáî òèðêåìåãå ûëàéûê
áåêèòèëñèí.
2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíå êàðàøòóó Ìàìëåêåòòèê êûçìàò æàíà æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó èøòåðè áîþí÷à ìàìëåêåòòèê àãåíòòèê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí îáëóñòàðäàãû ûéãàðûì óêóêòóó ºê¿ëäºð¿ æàíà æåðãèëèêò¿¿
ìàìëåêåòòèê àäìèíèñòðàöèÿëàð ìåíåí ºç àðà àðàêåòòåíèï, æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó îðãàíäàðû ¿÷¿í æîãîðóäà àòàëãàí Æîáîíóí ÷åíåìäåðèí ò¿ø¿íä¿ð¿¿ áîþí÷à ìààëûìàòòûê ºíºêò¿êò¿ æ¿ðã¿çñ¿í.
3. Áóë Æàðëûêòûí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí
Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí Ïðåçèäåíòòèí æàíà Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí ÷å÷èìäåðèí àòêàðóóíó
êîíòðîëäîî áàøêàðìàëûãûíà æ¿êòºëñ¿í.
4. Áóë Æàðëûê ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï ê¿÷¿íº êèðåò.

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí èøèí íàòûéæàëóó êàìñûç êûëóó ìàêñàòûíäà, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Êîíñòèòóöèÿñûíûí 70, 71-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê òîêòîì êûëàì:
1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 2021-æûëäûí 7-ìàéûíäàãû ¹134 «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñû æºí¿íäº» Æàðëûãûíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ êèðãèçèëñèí:
æîãîðóäà àòàëãàí Æàðëûê ìåíåí áåêèòèëãåí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñû æºí¿íäº æîáîäî:
- òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû 271-ïóíêò ìåíåí òîëóêòàëñûí:
«271. Ïðåçèäåíòòèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí êîìïåòåíöèÿñûíà êèðãåí àáäàí ìààíèë¿¿ ìàñåëåëåðäè êîëëåãèàëäóó êàðîî ¿÷¿í Ïðåçèäåíòòèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíäà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí êîëëåãèÿñû (ìûíäàí àðû – êîëëåãèÿ) ò¿ç¿ëºò.
Êûçìàò îðäó áîþí÷à êîëëåãèÿíûí ì¿÷ºëºð¿ áîëóï Ïðåçèäåíòòèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí Æåòåê÷èñè (êîëëåãèÿíûí òºðàãàñû) æàíà Ïðåçèäåíòòèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí áàøêàðìàëûêòàðûíûí íà÷àëüíèêòåðè ñàíàëàò.
Êîëëåãèÿ æºí¿íäº æîáîíó æàíà àíûí êóðàìûí Ïðåçèäåíòòèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí
Æåòåê÷èñè áåêèòåò.».
2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû - Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí Æåòåê÷èñè áèð àéëûê ìººíºòòº Êûðãûç
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí êîëëåãèÿñû æºí¿íäº æîáîíó
æàíà àíûí êóðàìûí áåêèòñèí.
3. Áóë Æàðëûê ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï ê¿÷¿íº êèðåò.

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
Ïðåçèäåíòè
Áèøêåê ø., 2022-æûëäûí 14-èþíó, ¹183

Ñ.ÆÀÏÀÐÎÂ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН ИШ
БАШКАРМАСЫНА КАРАШТУУ "СОЦИАЛДЫК-ЭКОНОМИКАЛЫК
ЖАНА АДМИНИСТРАТИВДИК ОБЪЕКТТЕРДИ КУРУУ,
РЕКОНСТРУКЦИЯЛОО БОЮНЧА МАМЛЕКЕТТИК ДИРЕКЦИЯСЫ"
МАМЛЕКЕТТИК ИШКАНАСЫН ЖОЮУ ЖЄНЇНДЄ

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
Ïðåçèäåíòè
Áèøêåê ø., 2022-æûëäûí 14-èþíó, ÏÆ ¹189

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН 2021-ЖЫЛДЫН
31-МАРТЫНДАГЫ №83 "КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
ПРЕЗИДЕНТИНЕ КАРАШТУУ СОТ ЖАНА УКУК КОРГОО ИШИН
ЄРКЇНДЄТЇЇ МАСЕЛЕЛЕРИ БОЮНЧА КЕЎЕШ ЖЄНЇНДЄ"
ЖАРЛЫГЫНА ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ КИРГИЗЇЇ ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН

ЖАРЛЫГЫ
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Èø áàøêàðìàñûíûí èøèí îïòèìàëäàøòûðóó
ìàêñàòûíäà, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ãðàæäàíäûê êîäåêñèíèí 96-ñòàòüÿñûíà ûëàéûê, Êûðãûç
Ðåñïóáëèêàñûíûí Êîíñòèòóöèÿñûíûí 66, 71-áåðåíåëåðèí æåòåê÷èëèêêå àëûï, òîêòîì êûëàì:
1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Èø áàøêàðìàñûíà êàðàøòóó "Ñîöèàëäûêýêîíîìèêàëûê æàíà àäìèíèñòðàòèâäèê îáúåêòòåðäè êóðóó, ðåêîíñòðóêöèÿëîî áîþí÷à ìàìëåêåòòèê äèðåêöèÿñû" ìàìëåêåòòèê èøêàíàñû (ìûíäàí àðû - Ìàìëåêåòòèê èøêàíà) æîþëñóí.
2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Èø áàøêàðìàñû áåëãèëåíãåí òàðòèïòå:
- Ìàìëåêåòòèê èøêàíàíû æîþó áîþí÷à òèåøåë¿¿ èø-÷àðàëàðäû æ¿ðã¿ç¿¿í¿ òàïøûðûï,
æîþó êîìèññèÿñûí ò¿çñ¿í;
- óøóë Æàðëûêòàí êåëèï ÷ûãóó÷ó áàøêà ÷àðàëàðäû êºðñ¿í;
- ºç¿í¿í ÷å÷èìäåðèí óøóë Æàðëûêêà ûëàéûê êåëòèðñèí.
3. Òºìºíê¿ëºð ê¿÷¿í æîãîòòó äåï òàáûëñûí:
1) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 2021-æûëäûí 21-äåêàáðûíäàãû ¹571 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Èø áàøêàðìàñûíà êàðàøòóó Ñîöèàëäûê-ýêîíîìèêàëûê æàíà àäìèíèñòðàòèâäèê îáúåêòòåðäè êóðóó, ðåêîíñòðóêöèÿëîî áîþí÷à ìàìëåêåòòèê
äèðåêöèÿíû ò¿ç¿¿ æºí¿íäº" Æàðëûãû;
2) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 2022-æûëäûí 18-ìàéûíäàãû ¹156 "Êûðãûç
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Èø áàøêàðìàñûíà êàðàøòóó Ñîöèàëäûê-ýêîíîìèêàëûê
æàíà àäìèíèñòðàòèâäèê îáúåêòòåðäè êóðóó, ðåêîíñòðóêöèÿëîî áîþí÷à ìàìëåêåòòèê äèðåêöèÿñû æºí¿íäº" Æàðëûãû.
4. Áóë Æàðëûêòûí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí
Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí Ïðåçèäåíòòèí æàíà Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí ÷å÷èìäåðèí àòêàðóóíó
êîíòðîëäîî áàøêàðìàëûãûíà æ¿êòºëñ¿í.
5. Áóë Æàðëûê ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï ê¿÷¿íº êèðåò.
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
Ïðåçèäåíòè
Áèøêåê ø., 2022-æûëäûí 14-èþíó, ÏÆ ¹188

Ñ.ÆÀÏÀÐÎÂ

Ñ.ÆÀÏÀÐÎÂ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН

ЖАРЛЫГЫ
Ñîò æàíà óêóê êîðãîî èøèí ºðê¿íäºò¿¿ ìàêñàòûíäà, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Êîíñòèòóöèÿñûíûí 71-áåðåíåñèí æåòåê÷èëèêêå àëûï, òîêòîì êûëàì:
1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 2021-æûëäûí 31-ìàðòûíäàãû ¹83 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíå êàðàøòóó Ñîò æàíà óêóê êîðãîî èøèí ºðê¿íäºò¿¿
ìàñåëåëåðè áîþí÷à êå¢åø æºí¿íäº" Æàðëûãûíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:
1) 5-ïóíêò òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
"5. Êå¢åøòèí æàíà ýêñïåðòòèê æóìóø÷ó òîïòîðäóí èøèí óþøòóðóó÷óëóê-ìåòîäèêàëûê êàìñûçäîî Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí ñîò æàíà ïðîêóðàòóðà îðãàíäàðû ìåíåí ºç àðà àðàêåòòåí¿¿ áºë¿ì¿íº, àë ýìè ìàòåðèàëäûê-òåõíèêàëûê æàíà
áàøêà êàìñûçäîî Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Èø áàøêàðìàñûíà æ¿êòºëñ¿í.";
2) æîãîðóäà àòàëãàí Æàðëûê ìåíåí áåêèòèëãåí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíå êàðàøòóó Ñîò æàíà óêóê êîðãîî èøèí ºðê¿íäºò¿¿ ìàñåëåëåðè áîþí÷à êå¢åø æºí¿íäº æîáîäî:
- 9-ïóíêòóíóí ýêèí÷è àáçàöûíäàãû "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ñóäüÿëàðûí òàíäîî
áîþí÷à êå¢åøòåí" äåãåí ñºçäºð "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ñîò àäèëåòòèãè èøòåðè
áîþí÷à êå¢åøòåí" äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;
- 10-ïóíêòóíäàãû "6 àéäà" äåãåí ñºçäºð "æûëûíà" äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí.
2. Áóë Æàðëûê ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï ê¿÷¿íº êèðåò.
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
Ïðåçèäåíòè
Áèøêåê ø., 2022-æûëäûí 16-èþíó, ÏÆ ¹196

Ñ.ÆÀÏÀÐÎÂ

ОШ ШААРДЫК КЛИНИКАЛЫК ООРУКАНАСЫНЫН ИМАРАТТАРЫН ЖАНАША ЖАЙГАШКАН ЖЕР
УЧАСТОГУ МЕНЕН МАМЛЕКЕТТИК МЕНЧИККЕ КАБЫЛ АЛУУ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТОКТОМУ
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 2022-æûëäûí 13-àïðåëèíäåãè ¹114 «Îø øààðäûê êëèíèêàëûê îîðóêàíàñûíûí
èøèí æàêøûðòóó áîþí÷à ÷àðàëàð æºí¿íäº» Æàðëûãûí èøêå
àøûðóó ìàêñàòûíäà, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æåð êîäåêñèíèí
44-ñòàòüÿñûíà ûëàéûê, «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð
Êàáèíåòè æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê
Ìûéçàìûíûí 13, 17-áåðåíåëåðèí æåòåê÷èëèêêå àëûï, Êûðãûç
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:
1. Îø øààðû, Êóðìàíæàí Äàòêà êº÷ºñ¿, 157 äàðåãèíäå æàéãàøêàí Îø øààðäûê êëèíèêàëûê îîðóêàíàñûíûí èìàðàòû
àÿíòû 2,08 ãà æåð ó÷àñòîãó ìåíåí ìàìëåêåòòèí ìåí÷èãèíå
êàáûë àëûíñûí.
2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýêîíîìèêà æàíà êîììåðöèÿ
ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó Ìàìëåêåòòèê ì¿ëêò¿ áàøêàðóó áîþí-

÷à ôîíä áåëãèëåíãåí òàðòèïòå óøóë òîêòîìäóí 1-ïóíêòóíàí
êåëèï ÷ûãóó÷ó çàðûë áîëãîí ÷àðàëàðäû êºðñ¿í.
3. Îø ìàìëåêåòòèê óíèâåðñèòåòè:
- æîãîðóäà àòàëãàí ºòêºð¿ë¿ï áåðèë¿¿÷¿ îáúåêòòåðäè êàáûë àëñûí æàíà ñàêòàëûøûí êàìñûç êûëñûí;
- ºòêºð¿ë¿ï áåðèë¿¿÷¿ îáúåêòòåðäè ìûíäàí àðû ê¿ò¿¿í¿
êàìñûç êûëñûí æàíà àëàðäûí ìàòåðèàëäûê-òåõíèêàëûê áàçàñûí òîëóê æà¢ûðòóóíó (ºçä¿ê æàíà äåìººð÷¿ë¿ê êàðàæàòòàðäûí ýñåáèíåí) æ¿ðã¿çñ¿í.
4. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Àéûë ÷àðáà ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó Æåð ðåñóðñòàðû êûçìàòûíûí àëäûíäàãû «Êàäàñòð»
ìàìëåêåòòèê ìåêåìåñè áåëãèëåíãåí òàðòèïòå æåðäè ýñåïêå
àëóó äîêóìåíòòåðèíå òèåøåë¿¿ ºçãºðò¿¿ëºðä¿ êèðãèçñèí æàíà ºòêºð¿ë¿ï áåðèë¿¿÷¿ îáúåêòòåðãå óêóêòó ê¿áºëºíä¿ð¿¿÷¿

äîêóìåíòòåðäè Îø ìàìëåêåòòèê óíèâåðñèòåòèíå áåðñèí.
5. Îø øààðûíûí ìýðèÿñûíà òºìºíê¿ëºð ñóíóøòàëñûí:
- ºç ÷å÷èìäåðèí óøóë òîêòîìãî ûëàéûê êåëòèð¿¿;
- óøóë òîêòîìäîí êåëèï ÷ûãóó÷ó áàøêà ÷àðàëàðäû êºð¿¿.
6. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí Ïðåçèäåíòòèí æàíà Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí ÷å÷èìäåðèí àòêàðóóíó êîíòðîëäîî áàøêàðìàëûãûíà æ¿êòºëñ¿í.
7. 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 10-èþíó, ¹304
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Сокулук райондук мамлекеттик администрациясы

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2019-æûëäûí 9-îêòÿáðûíäàãû
“Ìàìëåêåòòèê ìåí÷èêòå òóðãàí æåð ó÷àñòîêòîðóí áåð¿¿ òàðòèáè
æºí¿íäº æîáîíó áåêèò¿¿ òóóðàëóó” ¹535 òîêòîìó ìåíåí áåêèòèëãåí
ÆÎÁÎíóí 71-áåðåíåñèíå ûëàéûê êîíêóðñ æàðûÿëàéò.
Êîíêóðñ ºòêºð¿ë¿¿÷¿ æåð æàíà ê¿í¿: äàðåê Ñîêóëóê àéûëû Ôðóíçå êº÷ºñ¿ 116, Ñîêóëóê
ìàìëåêåòòèê àäìèíèñòðàöèÿñû; 2022-æûë 2-àâãóñò, ñààò: 10.00.
Ïðåäìåò: 2900 ì.êâ æåð àÿíòû. Ñîêóëóê ðàéîíóíóí Àñûëáàø àéûë àéìàãûíûí ×åòèíäè
ó÷àñòîãóíäàãû ¹911 êîíòóðóíäà æàéãàøêàí “ªíºð æàéûíûí, òðàíñïîðòòóí, áàéëàíûøòûí,
ýíåðãåòèêàíûí êîðãîîíóí æàíà áàøêà áàãûòòàãû æåðëåð” êàòåãîðèÿñûíäàãû æåð.

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2019-æûëäûí 9-îêòÿáðûíäàãû
“Ìàìëåêåòòèê ìåí÷èêòå òóðãàí æåð ó÷àñòîêòîðóí áåð¿¿ òàðòèáè
æºí¿íäº æîáîíó áåêèò¿¿ òóóðàëóó” ¹535 òîêòîìó ìåíåí áåêèòèëãåí
ÆÎÁÎíóí 71-áåðåíåñèíå ûëàéûê êîíêóðñ æàðûÿëàéò.
Êîíêóðñ ºòêºð¿ë¿¿÷¿ æåð æàíà ê¿í¿: äàðåê Ñîêóëóê àéûëû Ôðóíçå êº÷ºñ¿ 116, Ñîêóëóê
ìàìëåêåòòèê àäìèíèñòðàöèÿñû; 2022-æûë 2-àâãóñò, ñààò: 10:00.
Ïðåäìåò: 7600 ì.êâ æåð àÿíòû. Ñîêóëóê ðàéîíóíóí Òºø-Áóëàê àéûë àéìàãûíûí Áåëîãîðêà êàï÷ûãàéûíäà ¹2731 êîíòóðóíäà æàéãàøêàí “ªíºð æàéûíûí, òðàíñïîðòòóí, áàéëàíûøòûí, ýíåðãåòèêàíûí êîðãîîíóí æàíà áàøêà áàãûòòàãû æåðëåð” êàòåãîðèÿñûíäàãû æåð.

Ìàêñàòû: Ãèäðîýëåêòðîñòàíöèÿ êóðóó.
Èæàðà àêûíûí ñóììàñû: 16 164,2 ñîì (1 æûëãà)
Êîíêóðñêà êàòûøóóãà àðûçäàðäû êàáûë àëóóíóí àÿêòàãàí ìººíºò¿: 2022-æûë 2-àâãóñò, ñààò 9.30
Êåïèëäèê òºã¿ìä¿ òºëºº ¿÷¿í Ñîêóëóê ðàéîíäóê ìàìëåêåòòèê
àäìèíèñòðàöèÿñûíûí áàíêòûê ìààëûì äàðåãè:
ÁÈÊ 129011
Ý/ñ÷åò 1290112381110009
Òºëºº êîäó 14511900

Ìàêñàòû: Ãèäðîýëåêòðîñòàíöèÿ êóðóó.
Èæàðà àêûíûí ñóììàñû: 42 361,4 ñîì (1 æûëãà)
Êîíêóðñêà êàòûøóóãà àðûçäàðäû êàáûë àëóóíóí àÿêòàãàí ìººíºò¿: 2022-æûë 2-àâãóñò, ñààò 9:30

Êîíêóðñòóí øàðòòàðû:
ìàìëåêåòòèê ìåí÷èêòå òóðãàí æåð ó÷àñòîãóíà èæàðà êåëèøèìèí áåêèò¿¿ óêóãóíà
êîíêóðñêà êàòûøóóãà àðûç; (ôîðìàãà ûëàéûê)
- êåïèëäèê òºã¿ìä¿ òºëºãºíä¿ã¿ æºí¿íäº êâèòàíöèÿ; (1 æûëäûê èæàðà àêûíûí 30%
êåì ýìåñ)
- àðõèòåêòóðà æàíà êóðóëóø ìàñåëåëåðèí æºíãº ñàëóó÷ó ûéãàðûì óêóêòóó îðãàí òàðàáûíàí áåðèëãåí æåð ó÷àñòîãóíóí æàíà îáúåêòòè æàéãàøòûðóóíóí ýñêèçäèê ïëàíû;
1) æåêå æàêòàð ¿÷¿í:
- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí æàðàíûíûí ïàñïîðòóíóí êº÷¿ðìºñ¿;
2) þðèäèêàëûê æàêòàð ¿÷¿í:
- óþìäóí òîëóê àòàëûøûí æàíà æàéãàøêàí æåðèí êºðñºò¿¿ ìåíåí ìààëûì êàò (þðèäèêàëûê äàðåãè, òåëåôîí æàíà áàøêà ìààëûìäàðåêòåð);
- þðèäèêàëûê æàêòûí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìàìëåêåòòèê êàòòîîñóíàí (êàéðà
êàòòîî) ºòêºíä¿ã¿ òóóðàëóó ê¿áºë¿êò¿í êº÷¿ðìºñ¿;
- óñòàâäûí æàíà óþìäàøòûðóó÷ó êåëèøèìäèí êº÷¿ðìºëºð¿;
- ñàëûê òºëºº÷¿í¿í èäåíòèôèêàöèÿëûê íîìåðèíèí êº÷¿ðìºñ¿ (áîëñî);
- þðèäèêàëûê æàêòûí àòûíàí ÷ûãóóãà æàíà òèéèøò¿¿ á¿ò¿ìäºðä¿ áåêèò¿¿ãº ûéãàðûì óêóê áåðãåí ºê¿ëä¿í àòûíà èøåíèì êàò;
- ýãåð þðèäèêàëûê æàêòûí æåòåê÷èñè (æåêå àòêàðóó÷ó îðãàí) òàðàáûíàí àðûç áåðèëñå, æåòåê÷èãå èæàðà êåëèøèìèí áåêèò¿¿ãº óêóê áåðãåí äîêóìåíò, îøîíäîé ýëå àíûí
êûçìàòòûê àáàëûí ê¿áºëºíä¿ðãºí äîêóìåíò òàëàï êûëûíàò;
- ýãåð þðèäèêàëûê æàê òàíäàëãàí êîëëåãèàëäóó àòêàðóó÷ó îðãàí òàðàáûíàí áàøêàðûëñà æàíà èæàðà êåëèøèìèí áåêèò¿¿ãº óøóë îðãàíäûí ìàêóëäóãó æºí¿íäº äîêóìåíò
òàëàï êûëûíñà, èæàðà êåëèøèìèí áåêèò¿¿ãº îðãàíäûí ìàêóëäóãóí òàñòûêòàãàí òèéèøò¿¿ ÷å÷èì òàëàï êûëûíàò;
- ºê¿ëä¿í êèì ýêåíäèãèí ûðàñòîî÷ó äîêóìåíòòèí êº÷¿ðìºñ¿ (êîíêóðñêà êàòûøóó ¿÷¿í
êàòòîîäî ò¿ï íóñêàñûí æåêå ºç¿ êºðñºòºò);
- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿íº êàðàøòóó Ìàìëåêåòòèê ñàëûê êûçìàòûíûí
ó÷óðäàãû àéäà êàðûçû æîêòóãó æºí¿íäº ìààëûì êàòû.
- êîíêóðñòóí øàðòòàðûíà øàéêåø êåëãåí êîíêóðñòóê ñóíóøòàð.

Êîíêóðñòóí øàðòòàðû:
ìàìëåêåòòèê ìåí÷èêòå òóðãàí æåð ó÷àñòîãóíà èæàðà êåëèøèìèí áåêèò¿¿ óêóãóíà
êîíêóðñêà êàòûøóóãà àðûç; (ôîðìàãà ûëàéûê)
- êåïèëäèê òºã¿ìä¿ òºëºãºíä¿ã¿ æºí¿íäº êâèòàíöèÿ; (1 æûëäûê èæàðà àêûíûí 30%
êåì ýìåñ)
- àðõèòåêòóðà æàíà êóðóëóø ìàñåëåëåðèí æºíãº ñàëóó÷ó ûéãàðûì óêóêòóó îðãàí òàðàáûíàí áåðèëãåí æåð ó÷àñòîãóíóí æàíà îáúåêòòè æàéãàøòûðóóíóí ýñêèçäèê ïëàíû;
1) æåêå æàêòàð ¿÷¿í:
- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí æàðàíûíûí ïàñïîðòóíóí êº÷¿ðìºñ¿;
2) þðèäèêàëûê æàêòàð ¿÷¿í:
- óþìäóí òîëóê àòàëûøûí æàíà æàéãàøêàí æåðèí êºðñºò¿¿ ìåíåí ìààëûì êàò (þðèäèêàëûê äàðåãè, òåëåôîí æàíà áàøêà ìààëûìäàðåêòåð);
- þðèäèêàëûê æàêòûí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìàìëåêåòòèê êàòòîîñóíàí (êàéðà
êàòòîî) ºòêºíä¿ã¿ òóóðàëóó ê¿áºë¿êò¿í êº÷¿ðìºñ¿;
- óñòàâäûí æàíà óþìäàøòûðóó÷ó êåëèøèìäèí êº÷¿ðìºëºð¿;
- ñàëûê òºëºº÷¿í¿í èäåíòèôèêàöèÿëûê íîìåðèíèí êº÷¿ðìºñ¿ (áîëñî);
- þðèäèêàëûê æàêòûí àòûíàí ÷ûãóóãà æàíà òèéèøò¿¿ á¿ò¿ìäºðä¿ áåêèò¿¿ãº ûéãàðûì óêóê áåðãåí ºê¿ëä¿í àòûíà èøåíèì êàò;
- ýãåð þðèäèêàëûê æàêòûí æåòåê÷èñè (æåêå àòêàðóó÷ó îðãàí) òàðàáûíàí àðûç áåðèëñå, æåòåê÷èãå èæàðà êåëèøèìèí áåêèò¿¿ãº óêóê áåðãåí äîêóìåíò, îøîíäîé ýëå àíûí
êûçìàòòûê àáàëûí ê¿áºëºíä¿ðãºí äîêóìåíò òàëàï êûëûíàò;
- ýãåð þðèäèêàëûê æàê òàíäàëãàí êîëëåãèàëäóó àòêàðóó÷ó îðãàí òàðàáûíàí áàøêàðûëñà æàíà èæàðà êåëèøèìèí áåêèò¿¿ãº óøóë îðãàíäûí ìàêóëäóãó æºí¿íäº äîêóìåíò
òàëàï êûëûíñà, èæàðà êåëèøèìèí áåêèò¿¿ãº îðãàíäûí ìàêóëäóãóí òàñòûêòàãàí òèéèøò¿¿ ÷å÷èì òàëàï êûëûíàò;
- ºê¿ëä¿í êèì ýêåíäèãèí ûðàñòîî÷ó äîêóìåíòòèí êº÷¿ðìºñ¿ (êîíêóðñêà êàòûøóó ¿÷¿í
êàòòîîäî ò¿ï íóñêàñûí æåêå ºç¿ êºðñºòºò);
- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿íº êàðàøòóó Ìàìëåêåòòèê ñàëûê êûçìàòûíûí
ó÷óðäàãû àéäà êàðûçû æîêòóãó æºí¿íäº ìààëûì êàòû.
- êîíêóðñòóí øàðòòàðûíà øàéêåø êåëãåí êîíêóðñòóê ñóíóøòàð.

Ýñêåðò¿¿: êàáûë àëûíãàí äîêóìåíòòåð ò¿ï íóñêàñû æå íîòàðèàëäûê ê¿áºëºíãºí áîëóóñó øàðò.
Áàéëàíûø ¿÷¿í òåëåôîí: (03134) 5-10-19, (0312) 60-75-10.

Ýñêåðò¿¿: êàáûë àëûíãàí äîêóìåíòòåð ò¿ï íóñêàñû æå íîòàðèàëäûê ê¿áºëºíãºí áîëóóñó øàðò.
Áàéëàíûø ¿÷¿í òåëåôîí: (03134) 5-10-19, (0312) 60-75-10.

Сокулук райондук мамлекеттик администрациясы

Сокулук райондук мамлекеттик администрациясы

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2019-æûëäûí 9-îêòÿáðûíäàãû
“Ìàìëåêåòòèê ìåí÷èêòå òóðãàí æåð ó÷àñòîêòîðóí áåð¿¿ òàðòèáè
æºí¿íäº æîáîíó áåêèò¿¿ òóóðàëóó” ¹535 òîêòîìó ìåíåí áåêèòèëãåí
ÆÎÁÎíóí 71-áåðåíåñèíå ûëàéûê êîíêóðñ æàðûÿëàéò.
Êîíêóðñ ºòêºð¿ë¿¿÷¿ æåð æàíà ê¿í¿: äàðåê Ñîêóëóê àéûëû Ôðóíçå êº÷ºñ¿ 116, Ñîêóëóê
ìàìëåêåòòèê àäìèíèñòðàöèÿñû; 2022-æûë 2-àâãóñò, ñààò: 10:00.
Ïðåäìåò: 8000 ì.êâ æåð àÿíòû. Ñîêóëóê ðàéîíóíóí Æà¢û-Æåð àéûë àéìàãûíûí Âîñòî÷íûé àéûëûíûí ¹464 êîíòóðóíäà æàéãàøêàí “ªíºð æàéûíûí, òðàíñïîðòòóí, áàéëàíûøòûí,
ýíåðãåòèêàíûí êîðãîîíóí æàíà áàøêà áàãûòòàãû æåðëåð” êàòåãîðèÿñûíäàãû æåð.

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2019-æûëäûí 9-îêòÿáðûíäàãû
“Ìàìëåêåòòèê ìåí÷èêòå òóðãàí æåð ó÷àñòîêòîðóí áåð¿¿ òàðòèáè
æºí¿íäº æîáîíó áåêèò¿¿ òóóðàëóó” ¹535 òîêòîìó ìåíåí áåêèòèëãåí
ÆÎÁÎíóí 71-áåðåíåñèíå ûëàéûê êîíêóðñ æàðûÿëàéò.
Êîíêóðñ ºòêºð¿ë¿¿÷¿ æåð æàíà ê¿í¿: äàðåê Ñîêóëóê àéûëû Ôðóíçå êº÷ºñ¿ 116, Ñîêóëóê
ìàìëåêåòòèê àäìèíèñòðàöèÿñû; 2022-æûë 2-àâãóñò, ñààò: 10:00.
Ïðåäìåò: 163000 ì.êâ æåð àÿíòû. Ñîêóëóê ðàéîíóíóí Æà¢û-Æåð àéûë àéìàãûíûí Âîñòî÷íûé àéûëûíûí ¹299 êîíòóðóíäà æàéãàøêàí “ªíºð æàéûíûí, òðàíñïîðòòóí, áàéëàíûøòûí,
ýíåðãåòèêàíûí êîðãîîíóí æàíà áàøêà áàãûòòàãû æåðëåð” êàòåãîðèÿñûíäàãû æåð.

Ìàêñàòû: Èíäóñòðèÿëûê-ëîãèñòèêàëûê áîðáîðóí êóðóó.
Èæàðà àêûíûí ñóììàñû: 44 590,95 ñîì (1 æûëãà)
Êîíêóðñêà êàòûøóóãà àðûçäàðäû êàáûë àëóóíóí àÿêòàãàí ìººíºò¿: 2022-æûë 2-àâãóñò, ñààò 9:30
Êåïèëäèê òºã¿ìä¿ òºëºº ¿÷¿í Ñîêóëóê ðàéîíäóê ìàìëåêåòòèê
àäìèíèñòðàöèÿñûíûí áàíêòûê ìààëûì äàðåãè:
ÁÈÊ 129011
Ý/ñ÷åò 1290112381110009
Òºëºº êîäó 14511900
Êîíêóðñòóí øàðòòàðû:
- ìàìëåêåòòèê ìåí÷èêòå òóðãàí æåð ó÷àñòîãóíà èæàðà êåëèøèìèí áåêèò¿¿ óêóãóíà
êîíêóðñêà êàòûøóóãà àðûç; (ôîðìàãà ûëàéûê)
- êåïèëäèê òºã¿ìä¿ òºëºãºíä¿ã¿ æºí¿íäº êâèòàíöèÿ; (1 æûëäûê èæàðà àêûíûí 30%
êåì ýìåñ)
- àðõèòåêòóðà æàíà êóðóëóø ìàñåëåëåðèí æºíãº ñàëóó÷ó ûéãàðûì óêóêòóó îðãàí òàðàáûíàí áåðèëãåí æåð ó÷àñòîãóíóí æàíà îáúåêòòè æàéãàøòûðóóíóí ýñêèçäèê ïëàíû;
1) æåêå æàêòàð ¿÷¿í:
- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí æàðàíûíûí ïàñïîðòóíóí êº÷¿ðìºñ¿;
2) þðèäèêàëûê æàêòàð ¿÷¿í:
- óþìäóí òîëóê àòàëûøûí æàíà æàéãàøêàí æåðèí êºðñºò¿¿ ìåíåí ìààëûì êàò (þðèäèêàëûê äàðåãè, òåëåôîí æàíà áàøêà ìààëûìäàðåêòåð);
- þðèäèêàëûê æàêòûí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìàìëåêåòòèê êàòòîîñóíàí (êàéðà
êàòòîî) ºòêºíä¿ã¿ òóóðàëóó ê¿áºë¿êò¿í êº÷¿ðìºñ¿;
- óñòàâäûí æàíà óþìäàøòûðóó÷ó êåëèøèìäèí êº÷¿ðìºëºð¿;
- ñàëûê òºëºº÷¿í¿í èäåíòèôèêàöèÿëûê íîìåðèíèí êº÷¿ðìºñ¿ (áîëñî);
- þðèäèêàëûê æàêòûí àòûíàí ÷ûãóóãà æàíà òèéèøò¿¿ á¿ò¿ìäºðä¿ áåêèò¿¿ãº ûéãàðûì óêóê áåðãåí ºê¿ëä¿í àòûíà èøåíèì êàò;
- ýãåð þðèäèêàëûê æàêòûí æåòåê÷èñè (æåêå àòêàðóó÷ó îðãàí) òàðàáûíàí àðûç áåðèëñå, æåòåê÷èãå èæàðà êåëèøèìèí áåêèò¿¿ãº óêóê áåðãåí äîêóìåíò, îøîíäîé ýëå àíûí
êûçìàòòûê àáàëûí ê¿áºëºíä¿ðãºí äîêóìåíò òàëàï êûëûíàò;
- ýãåð þðèäèêàëûê æàê òàíäàëãàí êîëëåãèàëäóó àòêàðóó÷ó îðãàí òàðàáûíàí áàøêàðûëñà æàíà èæàðà êåëèøèìèí áåêèò¿¿ãº óøóë îðãàíäûí ìàêóëäóãó æºí¿íäº äîêóìåíò
òàëàï êûëûíñà, èæàðà êåëèøèìèí áåêèò¿¿ãº îðãàíäûí ìàêóëäóãóí òàñòûêòàãàí òèéèøò¿¿ ÷å÷èì òàëàï êûëûíàò;
- ºê¿ëä¿í êèì ýêåíäèãèí ûðàñòîî÷ó äîêóìåíòòèí êº÷¿ðìºñ¿ (êîíêóðñêà êàòûøóó ¿÷¿í
êàòòîîäî ò¿ï íóñêàñûí æåêå ºç¿ êºðñºòºò);
- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿íº êàðàøòóó Ìàìëåêåòòèê ñàëûê êûçìàòûíûí
ó÷óðäàãû àéäà êàðûçû æîêòóãó æºí¿íäº ìààëûì êàòû.
- êîíêóðñòóí øàðòòàðûíà øàéêåø êåëãåí êîíêóðñòóê ñóíóøòàð.

Ìàêñàòû: Èíäóñòðèÿëûê-ëîãèñòèêàëûê áîðáîðóí à÷óó.
Èæàðà àêûíûí ñóììàñû: 908 540,7 ñîì (1 æûëãà)
Êîíêóðñêà êàòûøóóãà àðûçäàðäû êàáûë àëóóíóí àÿêòàãàí ìººíºò¿: 2022-æûë 2-àâãóñò, ñààò 9:30
Êåïèëäèê òºã¿ìä¿ òºëºº ¿÷¿í Ñîêóëóê ðàéîíäóê ìàìëåêåòòèê
àäìèíèñòðàöèÿñûíûí áàíêòûê ìààëûì äàðåãè:
ÁÈÊ 129011
Ý/ñ÷åò 1290112381110009
Òºëºº êîäó 14511900

Ýñêåðò¿¿: êàáûë àëûíãàí äîêóìåíòòåð ò¿ï íóñêàñû æå íîòàðèàëäûê ê¿áºëºíãºí áîëóóñó øàðò.

Ýñêåðò¿¿: êàáûë àëûíãàí äîêóìåíòòåð ò¿ï íóñêàñû æå íîòàðèàëäûê ê¿áºëºíãºí áîëóóñó øàðò.
Áàéëàíûø ¿÷¿í òåëåôîí: (03134) 5-10-19, (0312) 60-75-10.

-

Áàéëàíûø ¿÷¿í òåëåôîí: (03134) 5-10-19, (0312) 60-75-10.

Êåïèëäèê òºã¿ìä¿ òºëºº ¿÷¿í Ñîêóëóê ðàéîíäóê ìàìëåêåòòèê
àäìèíèñòðàöèÿñûíûí áàíêòûê ìààëûì äàðåãè:

ÁÈÊ 129011
Ý/ñ÷åò 1290112381110009
Òºëºº êîäó 14511900
-

Êîíêóðñòóí øàðòòàðû:
ìàìëåêåòòèê ìåí÷èêòå òóðãàí æåð ó÷àñòîãóíà èæàðà êåëèøèìèí áåêèò¿¿ óêóãóíà
êîíêóðñêà êàòûøóóãà àðûç; (ôîðìàãà ûëàéûê)
- êåïèëäèê òºã¿ìä¿ òºëºãºíä¿ã¿ æºí¿íäº êâèòàíöèÿ; (1 æûëäûê èæàðà àêûíûí 30%
êåì ýìåñ)
- àðõèòåêòóðà æàíà êóðóëóø ìàñåëåëåðèí æºíãº ñàëóó÷ó ûéãàðûì óêóêòóó îðãàí òàðàáûíàí áåðèëãåí æåð ó÷àñòîãóíóí æàíà îáúåêòòè æàéãàøòûðóóíóí ýñêèçäèê ïëàíû;
1) æåêå æàêòàð ¿÷¿í:
- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí æàðàíûíûí ïàñïîðòóíóí êº÷¿ðìºñ¿;
2) þðèäèêàëûê æàêòàð ¿÷¿í:
- óþìäóí òîëóê àòàëûøûí æàíà æàéãàøêàí æåðèí êºðñºò¿¿ ìåíåí ìààëûì êàò (þðèäèêàëûê äàðåãè, òåëåôîí æàíà áàøêà ìààëûìäàðåêòåð);
- þðèäèêàëûê æàêòûí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìàìëåêåòòèê êàòòîîñóíàí (êàéðà
êàòòîî) ºòêºíä¿ã¿ òóóðàëóó ê¿áºë¿êò¿í êº÷¿ðìºñ¿;
- óñòàâäûí æàíà óþìäàøòûðóó÷ó êåëèøèìäèí êº÷¿ðìºëºð¿;
- ñàëûê òºëºº÷¿í¿í èäåíòèôèêàöèÿëûê íîìåðèíèí êº÷¿ðìºñ¿ (áîëñî);
- þðèäèêàëûê æàêòûí àòûíàí ÷ûãóóãà æàíà òèéèøò¿¿ á¿ò¿ìäºðä¿ áåêèò¿¿ãº ûéãàðûì óêóê áåðãåí ºê¿ëä¿í àòûíà èøåíèì êàò;
- ýãåð þðèäèêàëûê æàêòûí æåòåê÷èñè (æåêå àòêàðóó÷ó îðãàí) òàðàáûíàí àðûç áåðèëñå, æåòåê÷èãå èæàðà êåëèøèìèí áåêèò¿¿ãº óêóê áåðãåí äîêóìåíò, îøîíäîé ýëå àíûí
êûçìàòòûê àáàëûí ê¿áºëºíä¿ðãºí äîêóìåíò òàëàï êûëûíàò;
- ýãåð þðèäèêàëûê æàê òàíäàëãàí êîëëåãèàëäóó àòêàðóó÷ó îðãàí òàðàáûíàí áàøêàðûëñà æàíà èæàðà êåëèøèìèí áåêèò¿¿ãº óøóë îðãàíäûí ìàêóëäóãó æºí¿íäº äîêóìåíò
òàëàï êûëûíñà, èæàðà êåëèøèìèí áåêèò¿¿ãº îðãàíäûí ìàêóëäóãóí òàñòûêòàãàí òèéèøò¿¿ ÷å÷èì òàëàï êûëûíàò;
- ºê¿ëä¿í êèì ýêåíäèãèí ûðàñòîî÷ó äîêóìåíòòèí êº÷¿ðìºñ¿ (êîíêóðñêà êàòûøóó ¿÷¿í
êàòòîîäî ò¿ï íóñêàñûí æåêå ºç¿ êºðñºòºò);
- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿íº êàðàøòóó Ìàìëåêåòòèê ñàëûê êûçìàòûíûí
ó÷óðäàãû àéäà êàðûçû æîêòóãó æºí¿íäº ìààëûì êàòû.
- êîíêóðñòóí øàðòòàðûíà øàéêåø êåëãåí êîíêóðñòóê ñóíóøòàð.
-
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2022-жылдын 17-июну
ЖОГОЛДУ

Открытое акционерное общество
«Микрофинансовая компания «АБН»

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНКЫ
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тємєнкї
3 лоттон турган сактоо мєєнєтї бир айдан ашкан
азыктарды (тез бузулбаган азык-тїлїк) сатып алуу
боюнча ачык республикалык сынак єткєрєт:
- №1 лот. Ун, акшак жана макарон азыктары;
- №2 лот. Консервалар жана татымалдар;
- №3 лот. Бакалея жана кондитер азыктары.
Сынак боюнча документтер 2022-жылдын 28-июнунда саат 17.00гє чейин сынак документтерин кабыл алууєткєрїп берїї актысынын негизинде tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет.
Сынакка чейинки конференция 2022-жылдын 24-июнунда саат 14.00дє видеоконференция байланышы режиминде єтєт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл.
Сынак боюнча сунуштар 2022-жылдын 1-июлунда саат
10.00гє чейин Бишкек шаары, Чїй проспекти, 168 дареги боюнча кабыл алынат.
Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар
кабыл алынбайт жана каралбайт. Кароого Улуттук банктан кабыл алуу-єткєрїп берїї актысынын негизинде сынак документтерин алган катышуучулардын сунуштары
кабыл алынат.
Сынак боюнча сунуштар 2022-жылдын 1-июлунда
саат 10.00дє Бишкек шаары, Чїй проспекти, 168 дареги
боюнча сынакка катышуучулардын катышуусунда каралат.
Бардык уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66-91-52
телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы
аркылуу техникалык координаторго кайрылсаўыздар болот.

ПССИ Ленинского района города Бишкек
ОБЪЯВЛЯЕТ ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ
НА ЗАЛОЖЕННОЕ НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО:
- квартиру общей полезной площадью - 40,7 кв.м., жилой площадью 21,5 кв.м., находящейся по адресу: г.Бишкек, мкр.Джал-15, дом 13,
кв. 1606, идентификационный код №1-01-05-0026-0400-03-127,
принадлежащий на праве частной собственности Асанбай уулу
Рахатбеку, начальная стартовая цена 2 448 962 (два миллиона
четыреста сорок восемь тысяч девятьсот шестьдесят два) сом;
- жилой дом, полезной площадью - 261,30 кв.м., жилой площадью
- 131,90 кв.м., с земельным участком мерою - 340,0 кв.м., с
надворными постройками, находящийся по адресу: г.Бишкек,
ж/м Арча-Бешик, ул.Баба-Ата, дом 107а, идентификационный код
№1-01-09-0054-0590, принадлежащий на праве частной
собственности Асанбай уулу Рахатбеку, начальная стартовая цена:
13 479 377 (тринадцать миллионов четыреста семьдесят девять тысяч
триста семьдесят семь) сом;
- жилой дом, общей полезной площадью - 80,5 кв,м., жилой
площадью - 44,4 кв.м., с земельным участком мерою - 457,0 кв.м.,
с надворными постройками, находящийся по адресу: г.Бишкек,
ул.Островского, дом 152/1, идентификационный код №1-01-05-00300259, принадлежащий на праве частной собственности Кыдырбаевой
Айчурек Мырзабековне, начальная стартовая цена: 4 335 900
(четыре миллиона триста тридцать пять тысяч девятьсот) сом;

УТЕРЯ

СООБЩАЕТ О СЛЕДУЮЩЕМ СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ,
затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность 1) об изменении в размере участия лиц, входящих в органы
управления эмитента, в уставном капитале эмитента
2) об изменении доли владельца 5 и более процентами ценных
бумаг (долей).
Àêöèîíåð è Ðåâèçîð ÎÀÎ «ÌÔÊ «ÀÁÍ» Àáäûðàçàêîâà Ìèðà Ñàäûêîâíà, âëàäåþùàÿ ïðîñòûìè àêöèÿìè â ðàçìåðå 18 711 967 øò.,
÷òî ñîñòàâëÿåò 12,92% îò óñòàâíîãî êàïèòàëà, 13 èþíÿ 2022 ã. ïåðåäàëà â ÇÀÎ «Öåíòðàëüíûé äåïîçèòàðèé» ïðîñòûå àêöèè â ðàçìåðå 18 711 967 øò., ÷òî ñîñòàâëÿåò 12,92% îò óñòàâíîãî êàïèòàëà.
Íîìèíàëüíàÿ ñòîèìîñòü 1 àêöèè - 1 ñîì. Äàòà, ñ êîòîðîé ïðîèçîøëè èçìåíåíèÿ - 13 èþíÿ 2022 ã.
Äîëÿ ïîñëå èçìåíåíèé ñîñòàâëÿåò 0% îò óñòàâíîãî êàïèòàëà.
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ПССИ по экономическим делам г. Бишкек
ОБЪЯВЛЯЕТ ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА,
НА ЗАЛОЖЕННОЕ ИМУЩЕСТВО:
Автотранспортное средство марки LDS-NG48, 2003 года выпуска,
государственным номером 421 ВТ, принадлежащее на праве
собственности ОсОО «Спектр Групп ЛТД».
Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 28.07.2022 ãîäà â 10.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã.Áèøêåê, óë.Êèåâñêàÿ, 96à, êàá. 616.
Стартовая стоимость недвижимого имущества 716 918
(семьсот шестнадцать тысячи девятьсот восемнадцать) сом.
Автотранспортное средство марки Мерсерон, 1998 года выпуска,
государственным номером 251 ВТ, принадлежащее на праве
собственности ОсОО «Спектр Групп ЛТД».
Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 28.07.2022 ãîäà â 11.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã.Áèøêåê, óë.Êèåâñêàÿ, 96à, êàá. 616.
Стартовая стоимость недвижимого имущества 611 076
(шестьсот одиннадцать тысячи семьдесят шесть) сом.
Автотранспортное средство марки N 45/2000, 2000 года выпуска,
государственным номером 250 ВТ, принадлежащее на праве
собственности ОсОО «Спектр Групп ЛТД».
Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 28.07.2022 ãîäà â 14.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã.Áèøêåê, óë.Êèåâñêàÿ, 96à, êàá. 616.
Стартовая стоимость недвижимого имущества 719 518
(семьсот девятнадцать тысячи пятьсот восемнадцать) сом.
Автотранспортное средство марки Скания R164, 2002 года выпуска,
государственным номером 8187 ВС, принадлежащее на праве
собственности ОсОО «Спектр Групп ЛТД».
Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 28.07.2022 ãîäà â 15.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã.Áèøêåê, óë.Êèåâñêàÿ, 96à, êàá. 616.
Стартовая стоимость недвижимого имущества 604 414
(шестьсот четыре тысячи четыреста четырнадцать) сом.
Автотранспортное средство марки Скания R144, 1996 года выпуска,
государственным номером 01 KG 768 АА, принадлежащее на праве
собственности ОсОО «Спектр Групп ЛТД».
Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 28.07.2022 ãîäà â 16.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã.Áèøêåê, óë.Êèåâñêàÿ, 96à, êàá. 616.
Стартовая стоимость недвижимого имущества 410 002
(четыреста десять тысяч два) сома.
Äëÿ ó÷àñòèÿ íà òîðãàõ, íåîáõîäèìî âíåñòè 5% îò íà÷àëüíîé (ñòàðòîâîé) ïðîäàæíîé öåíû êàæäîãî èìóùåñòâà íà äåïîçèòíûé ñ÷åò
ÏÑÑÈ ïî ýêîíîìè÷åñêèì äåëàì ã.Áèøêåê, ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå, çàêàí÷èâàåòñÿ çà îäèí äåíü äî íà÷àëà àóêöèîíà.

- нежилое помещение, общей полезной площадью Литер "А"
- 208,9 кв.м., Литер "Б" - 164,8 кв.м., Литер "В" - 81,2 кв.м., Литер
"С" - 86,1 кв.м., Литер "Г" - 260,5 кв.м., Литер "К" - 25,0 кв.м., общей
полезной площадью - 826,8 кв.м., с земельным участком мерою
- 3900 кв.м., с надворными постройками, находящееся по адресу:
г.Бишкек, ул.Бейшеналиева, 15/1, идентификационный код
№1-01-02-0011-063, принадлежащее на праве частной собственности
Асанбай уулу Рахатбеку, начальная стартовая цена: 106 091 054
(сто шесть миллионов девяносто одна тысяча пятьдесят четыре) сом.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ñóäåáíûé èñïîëíèòåëü ÏÑÑÈ
ïî ýêîíîìè÷åñêèì äåëàì ã. Áèøêåê Ñàãûíáàåâ Í.À.
Ñïðàâêè ïî òåë.: (0555) 48-65-65.

Ñîãëàñíî ñòàòüè 82, 83, 84 Çàêîíà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè
«Î ñòàòóñå ñóäåáíûõ èñïîëíèòåëåé è îá èñïîëíèòåëüíîì ïðîèçâîäñòâå» äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ íåîáõîäèìî âíåñòè 5% îò íà÷àëüíîé
ñòîèìîñòè íà äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Ëåíèíñêîãî ðàéîíà ã. Áèøêåê,
ë/ñ 4402052100000877, ð/ñ ÁÈÊ 440001, ïîëó÷àòåëü Öåíòðàëüíîå êàçíà÷åéñòâî ÌÔ ÊÐ, êîä ïëàòåæà 14238900, äî íà÷àëà òîðãîâ ïîäàòü
çàÿâêó â ÏÑÑÈ Ëåíèíñêîãî ðàéîíà ã.Áèøêåê.
Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå çàêàí÷èâàåòñÿ çà îäèí äåíü
äî íà÷àëà àóêöèîíà. Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 26 èþëÿ 2022 ãîäà â 10.00 ÷àñîâ ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ çàëîæåííûõ èìóùåñòâ.
Çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, âûèãðàâøèì àóêöèîí, çà÷èñëÿåòñÿ â ñ÷åò
ïîêóïíîé öåíû. Îñòàëüíûì ó÷àñòíèêàì òîðãîâ âíåñåííûå èìè çàäàòêè
âîçâðàùàþòñÿ â òå÷åíèå òðåõ ðàáî÷èõ äíåé ïîñëå îêîí÷àíèÿ òîðãîâ.

а именно жилой дом, общей площадью - 387,70 кв.м., жилой
площадью - 187,40 кв.м., расположенный на земельном
участке мерою - 243,0 кв.м., фактически - 270,0 кв.м. по
адресу: город Бишкек, переулок Уссурийский, дом №2,
идентификационный код: 1-04-01-0021-0562, принадлежащий
на праве собственности Дуйшоналиевой Бактыгул
Орозобековне путем продажи с публичных торгов, установив
начальную (стартовую) продажную цену в размере 12 789 700
(двенадцать миллионов семьсот восемьдесят девять тысяч
семьсот) сом.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ñóäåáíûé èñïîëíèòåëü ÏÑÑÈ
Ëåíèíñêîãî ðàéîíà ã.Áèøêåê Àäûëáåêîâà Ñ.,
òåë. äëÿ ñïðàâîê: (0312) 30-36-04, (0551) 13-40-60. Ñ/Î-235
Øåðòàåâ Ýìèëãå òèåøåë¿¿
æåð ¿ë¿ø¿íºí ïàéäàëàíóóãà
óêóê áåð¿¿÷¿ ê¿áºë¿ã¿
¹300127 (06.09.2009-æ.)
æîãîëãîíäóãóíà
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç
äåï òàáûëñûí.
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Àáäûëäàåâà Ãóëóÿãà
òèåøåë¿¿ æåð ¿ë¿ø¿íºí
ïàéäàëàíóóãà óêóê
áåð¿¿÷¿ ê¿áºë¿ã¿ ñåðèÿ
×À ¹081 æîãîëãîíäóãóíà
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç
äåï òàáûëñûí.
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ПССИ Октябрьского района г.Бишкек
ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ ТОРГОВ
на заложенное недвижимое имущество

Äëÿ ó÷àñòèÿ íà òîðãàõ æåëàþùèì íåîáõîäèìî çà äåíü äî íà÷àëà
òîðãîâ, äàòü çàÿâêó íà ó÷àñòèå, âíåñòè 5% ãàðàíòèéíûé âçíîñ íà äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Îêòÿáðüñêîãî ðàéîíà ã.Áèøêåê. Ïîêóïíàÿ öåíà äîëæíà áûòü âíåñåíà íå ïîçäíåå 7 (ñåìè) äíåâíîãî ñðîêà ïîñëå
ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ íà äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Îêòÿáðüñêîãî ðàéîíà
ã.Áèøêåê. Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 27 èþëÿ 2022 ãîäà â 10.30 ÷àñîâ ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ èìóùåñòâà: ã.Áèøêåê, ïåð. Óññóðèéñêèé äîì ¹2.
Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ñóäåáíûé èñïîëíèòåëü ÏÑÑÈ
Îêòÿáðüñêîãî ðàéîíà ã.Áèøêåê-Íàçàðáåêîâ.Á.Ñ.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: (0702) 88-35-77.
Ðåêâèçèòû: Öåíòðàëüíîå êàçíà÷åéñòâî ïðè ÌÔ ÊÐ, ÁÈÊ: 440001,
ð/ñ: 4402032100000408 (äåïîçèòíûé ñ÷åò) ÏÑÑÈ Îêòÿáðüñêîãî ðàéîíà ã.Áèøêåê, êîä ïëàòåæà: 14511900, â íàçíà÷åíèè óêàçàòü ó÷àñòíèêà
òîðãîâ è íîìåð äåëà (ÃÄ-553/21. Á2).
Ñ/Î-234

Íîîêàò ðàéîíóíà êàðàøòóó
Êàðà-Òàø àéûë ºêìºò¿í¿í
Íîéãóò àéûëûíûí òóðãóíó
Ìàõêàìîâà Ãóë÷åõðàõàí
Àáäèðàñóëîâíàãà
òèåøåë¿¿ èøìåðä¿¿ë¿ê
ûðàñòîî÷ó ê¿áºë¿ã¿
ÈÍÍ 11905196800507,
ÎÊÏÎ 30222873
æîãîëãîíäóãóíà
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç
äåï òàáûëñûí.

Ï/Ï-129

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ.
àêòîâ î ïðàâå ÷àñòíîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåì. ó÷.
¹0025471, ¹0025472 íà èìÿ
Ñûäûãàëèåâà Òàãàéáåêà
Óñåíáåêîâè÷à ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûìè.

Í-146

Â ñâÿçè ñ óòåðåé
ñâèäåòåëüñòâà î
ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè ×Ï Ñóéíàëèåâà
Ìýýðèì Àáäàíäèëîâíà
êîä ÎÊÏÎ 28010773,
ÈÍÍ 12801198901221 ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-145

Â ñâÿçè ñ óòåðåé
ñâèäåòåëüñòâà íà ïðàâî
ïîëüçîâàíèå çåìåëüíîé äîëåé
×Ï ¹1523 (îò 30.12.1981 ã.)
âûäàííîå Ïàíôèëîâñêèì
ôèëèàëîì ÃÓ «Êàäàñòð»
íà èìÿ Êóëáàëäèåâà
Êà÷êûíà ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-147

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ñëóæåáíîå
óäîñòîâåðåíèå ¹2095 íà
èìÿ Òîêòîñóíîâà Ýäèëÿ
Ýðëàíáåêîâè÷à ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-150

Ïàêèðäèíîâà Êàëèÿãà òààíäûê
Ñóçàê ðàéîíóíóí Êûçûë-Òóó
àéûë ºêìºò¿íº êàðàøòóó
Àê-Áàø àéûëûíäàãû æåð
òèëêåñèíèí æåð ó÷àñòîãóíà
áîëãîí æåêå ìåí÷èê óêóãó
æºí¿íäº ìàìëåêåòòèê
àêò (èäåíòèôèêàöèÿëûê
êîäó 3-05-07-1001-0220)
æîãîëãîíäóãóíà
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç
äåï òàáûëñûí.

Ä-27

Ñàòèìîâ Ìàãàìàäæàí
Òóðñóíáàåâè÷êå òààíäûê
Ñóçàê ðàéîíóíóí Ûðûñ
àéûë ºêìºò¿íº êàðàøòóó
Ûðûñ àéûëûíäàãû æåð
òèëêåëåðèíèí æåð ó÷àñòîãóíà
áîëãîí æåêå ìåí÷èê óêóãó
æºí¿íäº ìàìëåêåòòèê àêò
(èäåíòèôèêàöèÿëûê êîäó
3-05-13-1003-2748 (0,06 ãà),
3-05-13-1003-2749 (0,03 ãà)
æîãîëãîíäóãóíà
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç
äåï òàáûëñûí.

Ä-27

Ìèðçàëèåâà Ñàôóðà
Àáäóëõàìèäîâíàãà òààíäûê
Æàëàë-Àáàä øààðûíûí
Ãðèáîåäîâà êº÷ºñ¿í¿í
¹8 äàðåãèíäåãè òóðàê
æàéûíûí æåð ó÷àñòîãóíà
áîëãîí æåêå ìåí÷èê óêóãó
æºí¿íäº ìàìëåêåòòèê
àêò (ñåðèÿñû × ¹308238,
áåðèëãåí ê¿í¿ 19.04.2011-æ.,
èäåíòèôèêàöèÿëûê êîäó 3-1002-0005-0233) æîãîëãîíäóãóíà
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç
äåï òàáûëñûí.

Ä-27

Æóìãàë ðàéîíóíóí
Æà¢û-Àðûê àéûë àéìàãûíûí
àéûë ºêìºò¿í¿í ìººð¿
æîãîëãîíäóãóíà áàéëàíûøòóó
æàðàêñûç äåï òàáûëñûí.

Ï/Ï-184

Êóëìóðçàåâ Ñóëòàí
Ñàïàðáàåâè÷êå òèåøåë¿¿
ìàì.àêò ñåðèÿ × ¹793294
(15.06.2022-æ.) æîãîëãîíäóãóíà
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç
äåï òàáûëñûí.

Í-156
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2022-жылдын 17-июну
Подразделение службы судебных
исполнителей Иссык-Кульского района

«АЛЬФА ТЕЛЕКОМ» ЖАК
(MegaCom соода маркасы)

ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА
недвижимого имущества:

20.06.2022-ж. тарта алдын ала тєлєнїїчї жана кийин тєлєнїїчї формаларда тейленген
абоненттер їчїн роуминг кызматтарынын бааларына єзгєртїїлєр киргизиле тургандыгын
маалымдайт (баалар бардык салыктар эсепке алынып, сом менен кєрсєтїлгєн):
ÊÐãå
Æåðãèëèêò¿¿
÷ûêêàí
÷àëóó
÷àëóó

Áàãûòû
Òàæèêñòàí
Aeromobile
(àáà áàéëàíûøû)

25

35

100

100

Èíòåðíåò Ñïóòíèê
Áàøêà
Êèðãåí òðàôèê ò¿é¿í¿íº
áàãûòòàð
×ûêêàí
SMS-áèëäèð¿¿ ÷àëóó
÷ûêêàí
(1 MB
áîþí÷à
÷àëóó
¿÷¿í)
÷ûêêàí ÷àëóó
45
5
15
5
2 000
100

40

700

40*

1 200

*Aeromobile (аба байланышы) їчїн тегеректєє кадамы – 50 Кбайт.

ЖОГОЛДУ

Подразделение службы судебных исполнителей
Ленинского района г.Бишкек

УТЕРЯ

ОБЪЯВЛЯЕТ ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ
в форме открытого аукциона
на предмет залога - жилой дом, находящийся по адресу:
г.Бишкек, ж/м Ала-Тоо, улица Терек-Сай, дом 56,
принадлежащий на праве собственности Дуйшеналиевой
Гулбаре Салморбековне.
Определить начальную (стартовую) стоимость предмета залога
- жилого дома, находящийся по адресу: г.Бишкек, ж/м Ала-Тоо, улица
Терек-Сай, дом 56 в сумме 7 475 434 (семь миллионов четыреста
семьдесят пять тысячи четыреста тридцать четыре) сом.
Ïóáëè÷íûå òîðãè ñîñòîÿòñÿ 21 èþëÿ 2022 ãîäà â 10.00 ÷àñîâ, ïî
àäðåñó: ã.Áèøêåê, æ/ì Àëà-Òîî, óëèöà Òåðåê-Ñàé, äîì 56. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî âíåñòè 5% îò ñòàðòîâîé öåíû - 373 771
(òðèñòà ñåìüäåñÿò òðè òûñÿ÷è ñåìüñîò ñåìüäåñÿò îäèí) ñîì - ãàðàíòèéíîãî âçíîñà, êîòîðûé çà÷èñëèòü â Öåíòðàëüíîå êàçíà÷åéñòâî
íà äåïîçèòíûé ñ÷åò ¹4402052100000877, ÁÈÊ 440001, êîä ïëàòåæà
14511900, ïîëó÷àòåëü ÏÑÑÈ Ëåíèíñêîãî ðàéîíà ã. Áèøêåê.
Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ çàêàí÷èâàåòñÿ çà îäèí äåíü äî
íà÷àëà àóêöèîíà. Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ñóäåáíûé èñïîëíèòåëü ÏÑÑÈ
Ëåíèíñêîãî ðàéîíà ã.Áèøêåê Êàäåíîâ P.P.
Ñ/Î-233
Çà èíôîðìàöèåé îáðàùàòüñÿ ê ñóäåáíîìó èñïîëíèòåëþ ÏÑÑÈ
Ëåíèíñêîãî ðàéîíà ã.Áèøêåê Êàäåíîâó P.P., ïî àäðåñó: ã.Áèøêåê,
óë.Àáäðàõìàíîâà, 132, êàáèíåò ¹17, òåë.: (0705) 00-45-67.

ПССИ по экономическим делам г. Бишкек
ОБЪЯВЛЯЕТ ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
на имущество:
- На домостроение, расположенное по адресу: г. Бишкек,
ул. Профессора Зимы, д. 114, уч. 218, идентификационный
номер 1-02-11-0061-0152, принадлежащий Арстанбековой
Айзады Арстанбековны, на праве собственности, путем
продажи с публичных торгов, установив при ее реализации
начальную (стартовую) продажную цену согласно договор о
залоге в размере 4 577 000 сом.
Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 19 èþëÿ 2022 ãîäà â 10.00 ÷àñîâ ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ èìóùåñòâà.
Äëÿ ó÷àñòèÿ íà òîðãàõ, íåîáõîäèìî âíåñòè 5% îò íà÷àëüíîé (ñòàðòîâîé) ïðîäàæíîé öåíû íà äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ ïî ýêîíîìè÷åñêèì
äåëàì ã. Áèøêåê. Öåíòðàëüíîå êàçíà÷åéñòâî ð/ñ. 4402032100001014,
ÁÈÊ 440001, ïîëó÷àòåëü Ïîäðàçäåëåíèå ñëóæáû ñóäåáíûõ èñïîëíèòåëåé ïî ýêîíîìè÷åñêèì äåëàì ãîðîäà Áèøêåê äåïîçèòíûé ñ÷åò
4402032100001014, êîä ïëàòåæà 14511200, ÈÍÍ 00405199510158,
íàçíà÷åíèå 5% ãàðàíòèéíûé âçíîñ äëÿ ó÷àñòèÿ â ïóáëè÷íîì òîðãå.
Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ñóäåáíûé èñïîëíèòåëü ÏÑÑÈ
ïî ýêîíîìè÷åñêèì äåëàì ã. Áèøêåê Òîëîåâ Í.Æ.,
ñïðàâêè ïî òåë.: (0312) 88-69-05.

Í-141

Â ñâÿçè ñ óòåðåé
ñâèäåòåëüñòâà î ïðàâå
ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíóþ äîëþ ¹0080303
(îò 08.08.2007 ã.)
íà èìÿ Ëåîíòüåâîé Òàòüÿíû
Ïåòðîâíû ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-140

Êàäàìæàé ðàéîíóíóí
Õàëìèîí àéûë ºêìºò¿í¿í
Æà¢û-Àéûë àéûëûíäà
æàéãàøêàí Íóðìàòîâ
Ýðêèíáåê Ðàñóëáåðäèåâè÷êå
òèåøåë¿¿ 8-02-15-1003-0244
èäåíòèôèêàöèÿëûê êîäó
ìåíåí êàòòàëãàí æåð
ó÷àñòîãóíà áåðèëãåí
ñåð. × ¹506886 ìàìëåêåòòèê
àêòûñû æîãîëãîíäóãóíà
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç
äåï òàáûëñûí.

Ï/Ï-031

Â ñâÿçè ñ óòåðåé
ãîñóäàðñòâåííîãî
àêòà î ïðàâå ÷àñòíîé
ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê
¹802183 (îò 04.12.2018 ã.)
âûäàííûé ãîñðåãèñòðîì,
ðàñïîëîæåííûé ïî
àäðåñó: Èññûê-Êóëüñêèé
ðàéîí, Òàì÷èíñêèé
àéûë îêìîòó, êâ-àë
Êóðîðòíî-ðåêðåàöèîííàÿ
çîíà. Èäåíòèôèêàöèîííûé
êîä: 2-03-02-1004-0243 ÎñÎÎ
«ÒÔÕ ÏðîìÈíâåñò» ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-144

Â ñâÿçè ñ óòåðåé
äóáëèêàòû ëèöåíçèè
¹ LB150000394 îò 9 ìàðòà
2016 ãîäà, ðåã/í 15/0466
¹ LC160000522 îò 21 èþíÿ
2016 ãîäà, ðåã/í 16/0294
¹ LD150000585 îò 9 ìàðòà
2016 ãîäà, ðåã/í 15/0268
¹ LD160000506 îò 21 èþíÿ
2016 ãîäà, ðåã/í 16/0293
¹ LC150000770 îò 9 ìàðòà
2016 ãîäà, ðåã/í 15/0509
¹ LE145000174 îò
9 ìàðòà 2016 ãîäà, ðåã/í
14/0481 íà îñóùåñòâëåíèå
îáðàçîâàòåëüíîé
äåÿòåëüíîñòè ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûìè.

Í-142

ОАО «КЫРГЫЗИНДУСТРИЯ»
ПРОДЛИЛО СРОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
на создание своего логотипа до 27 июня 2022 года.
Êîíêóðñíûå ïðåäëîæåíèÿ ïðèñûëàòü íà ýëåêòðîííóþ ïî÷òó: office@kyrgyzindustry.kg èëè ïî àäðåñó: ãîðîä Áèøêåê,
ïð.×óé, 106, êàá. 407, òåë. äëÿ ñïðàâîê: (0990) 40-02-20.

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ. àêòà
¹380969 (îò 23.03.2012 ã.)
è äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè
¹47097 (îò 28.11.2012 ã.) íà
èìÿ Ïðåñíÿêîâà Âëàäèìèðà
Àëåêñååâè÷à ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-143

Гезит ээси: КР Министрлер Кабинети
Башкы редактор

АЛЕНОВ
Бахпурбек
Абдыкарович
Êàáûëäàìà
62-38-75
Башкы редактордун 1-орун басары
КАРБОСОВА Жазгїл – 62-38-77
Башкы редактордун орун басары
ДЫЙКАНОВА Жылдыз – 62-38-78

Коммерциялык директор
САТЫКУЛОВ Орункул – 62-19-06 факс
Уюлдук тел.: (0705) 11-75-87
(0773) 11-75-87
Жооптуу катчы
КУЛАТАЕВА Бактыгїл - 62-38-71

Бєлїмдєр:
Саясат, укук жана экономика
бєлїмї – 66-22-27
Маданият, адабият жана
спорт бєлїмї – 62-38-71

Веб-сайт – 62-18-64
Коммерциялык бєлїм – 62-18-66
"Нормативдик актылар"
журналы – 62-38-71
Башкы эсепчи – 62-38-73
Компьютердик
борбор – 62-38-74

Жарнамалар кыргыз, орус, англис
тилдеринде берилет.

- Жилой дом с хозяйственными постройками, общей
площадью - 47,4 кв.м., жилой площадью - 34,6 кв.м.,
расположенный на земельном участке мерою - 1499 кв.м.,
находящийся по адресу: Иссык-Кульский район,
с.Григорьевка, ул.Лихолетова, дом №151, иден. код 2-0309-1001-0205, принадлежащий Абакирову Кадырбеку
Каленовичу на основании договора купли-продажи
№1-1736 от 21 августа 2009 года.
Стартовая цена установлена на суммы 868 746
(восемьсот шестьдесят восемь тысяч семьсот сорок шесть) сомов.
Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 18 èþëÿ 2022 ãîäà â 10.00 ÷àñîâ ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ íåäâèæèìûõ èìóùåñòâ.
Ëèöà, æåëàþùèå ïðèíÿòü ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïåðåä òîðãàìè
5 ïðîöåíòîâ îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè èìóùåñòâà íà äåïîçèòíûé
ñ÷¸ò ÏÑÑÈ Èññûê-Êóëüñêîãî ðàéîíà 4404032100000106, ÁÈÊ 440001,
ÎÊÏÎ 02338200, ÈÍÍ 01404199510285, êîä ïëàòåæà 14238900.
Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà ñóäåáíûé èñïîëíèòåëü ÏÑÑÈ
Èññûê-Êóëüñêîãî ðàéîíà Áàåòîâ Í.Ò., ñïðàâêè ïî àäðåñó:
ã.×îëïîí-Àòà, óë.Áàåòîâà ¹66, ÏÑÑÈ Èññûê-Êóëüñêîãî
ðàéîíà, òåë.: 4-36-34, ôàêñ: 4-36-34, (0555) 10-74-23.

Бакай-Ата райондук сот аткаруучулар
кызматтык бєлїмї (САКБ)
карызкор Джоробекова Анарбїбї Казыбековнадан кредитке
болгон карызды талапкер «Айыл-Банк» ААКнын Кара-Буура
филиалынын пайдасына єндїрїї боюнча Жоробеков Сагынбек
Эстебесовичке тиешелїї, таандык болгон Ак-Дєбє айыл єкмєтїнїн
аймагындагы Ак-Дєбє айылынын Айдар кєчєсї номери жок
сандуу ИДН коду: (6-02-08-1001-0087) менен - 15800 кв.м. жер
участогунда жайгашкан жалпы пайдалуу аянты - 349,01 кв.м.,
жашоо аянты - 324,17 кв.м. болгон турак жайына ачык тїрдєгї
экинчи соода-сатыгын (аукцион) жарыялайт. Турак жайдын
баштапкы старттык сатык баасы 2 212 200 сомду тїзєт.
Ñîîäà-ñàòûêêà êàòûøóóíó êààëàãàí æàðàíäàð àóêöèîí áàøòàëãàíãà
÷åéèí 2 ê¿í ìóðäà áàøòàïêû ñàòûê áààíûí 5% ºë÷ºì¿íäºã¿ àê÷à êàðàæàòûí (øåðò ïóëäó) Áàêàé-Àòà ðàéîíäóê ñîò àòêàðóó÷óëàð êûçìàòòûê áºë¿ì¿í¿í äåïîçèòòèê ýñåáèíå òºã¿¿ãº òèéèø. Ý/ñ Òàëàñ Ðàé ÐÎÊ
¹1290204132310067, ÐÑÊ Áàíê-Òàëàñ ôèëèàëû, ÁÈÊ 129022, äåïîçèòòèê ýñåáè ¹4406022100000123 æàíà àóêöèîíäó óòóï àëãàí æàðàí
5 ê¿íä¿í è÷èíäå ñàòûï àëóó áààñûíûí ýñåáèíå ÷åãåðèëåò.
Áèðèí÷è ñîîäà-ñàòûê 28.07.2022-æûëû ñààò 11.00äº Áàêàé-Àòà
ðàéîíó, Àê-Äºáº àéûë îêðóãóíóí èìàðàòûíäà æå áîëáîñî òóðàê æàé
æàéãàøêàí æåðäå ºòêºð¿ëºò.
Ñóðàï-áèë¿¿ ¿÷¿í Áàêàé-Àòà ðàéîíäóê ÑÀÍÁãà
êàéðûëñà¢ûçäàð áîëîò. Áàêàé-Àòà àéûëû, Ìàíàñ
êº÷ºñ¿ ¹112, óþë. òåë.: (0555) 10-75-46. Ñîîäà-ñàòûêòû
àëûï áàðóó÷ó óëóê ñ/àòêàðóó÷ó À.Øàòìàíîâ.
Ï/Ï-721

СУЩЕСТВЕННЫЙ ФАКТ:

ОАО «СЕВЕРЭЛЕКТРО»
уведомляет, что 13 июня 2022 года решением Совета
директоров ОАО «Северэлектро» на должность Заместителя
генерального директора по коммерческим вопросам –
члена Генеральной дирекции ОАО «Северэлектро» избран
Сагындыков Максатбек Сагындыкович.

Òîêòîãóë ðàéîíóíóí
×îëïîí-Àòà àéûë ºêìºò¿í¿í
òóðãóíó Æóìàíàçàðîâ Àíàðáåê
Áîðáóøåâè÷òèí æåð ¿ë¿ø¿íº
òààíäûê ¿ë¿ø ê¿áºë¿ã¿
êîä: 3-07-08-0017-0056,
¹3 (06.01.1992-æûëû
áåðèëãåí) æîãîëãîíäóãóíà
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç
äåï òàáûëñûí.

Ï/Ï-221

Â ñâÿçè ñ óòåðåé
óäîñòîâåðåíèå íà
ïðàâî âðåìåííîãî
ïîëüçîâàíèå çåìåëüíûì
ó÷àñòêîì ñåðèÿ Â¹047142
íà èìÿ Âîëîøèíîé
Èðèíû Àëåêñååâíû
èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð
7-01-04-0015-0462 ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-148

Æàíñàëèåâ Ìåäåòáåê Êàäûðáåêîâè÷êå
òèåøåë¿¿ æåð ¿ë¿ø¿íºí ïàéäàëàíóóãà óêóê áåð¿¿÷¿
ê¿áºë¿ã¿ ¹3834 (12.07.2000-æ.) æîãîëãîíäóãóíà
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç äåï òàáûëñûí.

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 ¹537. Íóñêàñû 5931
Áàñóóãà 16.06.2022-æ. ñààò 20.00äº áåðèëäè
Ñàòûê êåëèøèì áààäà

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити

16
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ЄНЄРЇЎ БОЛСО ЄРГЄ ЧАП

АЙКЕЛЧИ КЫЗДЫН
АРЫМЫ

А

йкелчи
Тамила
Маматованын жасаган эмгектери Кыргызстанда эле эмес,
борбор Азия єлкєлєрїндє, Европа мамлекеттеринде жылуу
пикир жаратып, анын ысымы
жыл єткєн сайын кеўири таанылып баратат. Жакында эле Алыкул Осмонов атындагы улуттук
китепканада Тамила Маматовага Казакстан Республикасынын II даражадагы “Достык” ордени тапшырылды. Салтанатка Кыргыз Республикасынын
Мамлекеттик катчысы Сїйїнбек

Касмамбетов, Маданият, маалымат, спорт
жана жаштар саясаты
министри Азамат Жаманкулов жана айкелчилер, сїрєтчїлєр катышты. Бул жогорку
даражалуу сыйлык
Тамила Маматовага
эки элдин достугун,
туугандыгын арттырууга кошкон зор
салымы їчїн казак
президенти КасымЖоомарт Токаевдин Жарлыгы менен

берилген. Сыйлыкты Казакстандын Кыргызстандагы Толук жана ыйгарым укуктуу элчиси Рапиль Жошыбаев тапшырды.
Айкелчи Тамила Маматова єз эмгеги коўшу Казакстанда жогору бааланып жаткандыгы їчїн казак элине, Президент

Касым-Жоомарт Токаевге жана
элчи Рапиль Жошыбаевге ыраазычылык билдирди.
Казакстанда залкар жазуучу
Мухтар Ауэзовдун 125 жылдык мааракеси кеўири белгиленїїдє. Айкелчи Тамила Маматова улуу жазуучунун бюстун жасаган. Ал дал ушул эмгеги їчїн
“Достык” орденине татыктуу болуп олтурат. Учурда Чолпон-Ата
шаарында Мухтар Ауэзовдун їймузейи оўдоп-тїзєєдєн єтїп жатат. Июль айында анын ачылышы болуп, Тамила Маматованын
жасаган бюсту коюлмакчы.

Айкелчи Тамила Маматова бул
кубанычтуу окуядан бир кїндєн
соў Чыўгыз Айтматов атындагы абройлуу сыйлыкка ээ болду.
Ушул кїндєрї Венгрияда анын
чыгармачылык кєргєзмєсї єтїп
жатат. Кєргєзмє 15-16-17-июнь
кїндєрї Будапешт шаарында
єтїп, айкелчинин 10дон ашуун
анча чоў эмес єлчємдєгї иштери коюлат. Ал эмгектер кыргыздын улуттук каада-салтына, музыкага жана жаныбарлар дїйнєсїнє арналган.
Ємїрбек ТИЛЛЕБАЕВ

КЫРГЫЗСТАНДАГЫ УНИВЕРСИТЕТТЕРДИН РЕЙТИНГИ
К.Карасаев атындагы Бишкек мамлекеттик
университети эў мыкты алдыўкы їчтїктє

Їстїбїздєгї жылдын
13-майынан 13-июнуна чейинки
бир ай аралыгында “Билим
АКИ press” республикадагы
алдыўкы жогорку окуу жайлары
боюнча сурамжылоо жїргїзгєн.
Жалпысынан 24 миў киши
катышкан бул сурамжылоодо
республикабыздагы жогорку
окуу жайлар 24 баскычта
белгиленген. Жыйынтыгында
К.Карасаев атындагы Бишкек
мамлекеттик университети Ош
мамлекеттик университети жана
И.Арабаев атындагы Кыргыз
мамлекеттик университетинен
кийинки їчїнчї орунду ээлеген.
Тємєнкї пайыздык кєрсєткїчтєр
ага далил болмокчу.

Îðóí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

ÆÎÆ
Îø ìàìëåêåòòèê óíèâåðñèòåòè
È.Àðàáàåâ àòûíäàãû Êûðãûç ìàìëåêåòòèê óíèâåðñèòåòè
Ê.Êàðàñàåâ àòûíäàãû Áèøêåê ìàìëåêåòòèê óíèâåðñèòåòè
Áîðáîð Àçèÿ Àìåðèêà óíèâåðñèòåòè
È.Àõóíáàåâ àòûíäàãû Êûðãûç ìàìëåêåòòèê ìåäèöèíàëûê àêàäåìèÿñû
Êûðãûç-Ò¿ðê “Ìàíàñ” óíèâåðñèòåòè
Æ.Áàëàñàãûí àòûíäàãû Êûðãûç óëóòòóê óíèâåðñèòåòè
È.Ðàççàêîâ àòûíäàãû Êûðãûç ìàìëåêåòòèê òåõíèêàëûê óíèâåðñèòåòè
À.Í.Ñêðÿáèí àòûíäàãû Êûðãûç óëóòòóê àãðàðäûê óíèâåðñèòåòè
Í.Èñàíîâ àòûíäàãû Êûðãûç ìàìëåêåòòèê êóðóëóø, òðàíñïîðò æàíà àðõèòåêòóðà óíèâåðñèòåòè
Ý.Àëèåâ àòûíäàãû ÈÈÌ àêàäåìèÿñû
Êûðãûçñòàí Ýë àðàëûê óíèâåðñèòåòè
Á.Åëüöèí àòûíäàãû Êûðãûç-Ðîññèÿ Ñëàâÿí óíèâåðñèòåòè
Êûðãûç ìàìëåêåòòèê þðèäèêàëûê àêàäåìèÿñû
Ý÷ êàíäàé
“Àëà-Òîî” Ýë àðàëûê óíèâåðñèòåòè
Áàøêà
ÊÐ Ïðåçèäåíòèíèí àëäûíäàãû ìàìëåêåòòèê Áàøêàðóó àêàäåìèÿñû
Ì.Àäûøåâ àòûíäàãû Îø òåõíîëîãèÿëûê óíèâåðñèòåòè
Ì.Ðûñêóëáåêîâ àòûíäàãû Êûðãûç ýêîíîìèêà óíèâåðñèòåòè
Êóâåéò ýë àðàëûê óíèâåðñèòåòè
Ê.Äèêàìáàåâ àòûíäàãû Äèïëîìàòèÿëûê àêàäåìèÿ
Áîðáîðäóê Àçèÿ óíèâåðñèòåòè
Òóðèçì àêàäåìèÿñû

Äîáóø
3463
2642
2065
1524
1513
1338
1256
1228
1123
945
921
878
817
726
668
640
559
551
480
404
270
216
172
107

%
14.1%
10.8%
8.4%
6.2%
6.2%
5.5%
5.1%
5%
4.6%
3.9%
3.8%
3.6%
3.3%
3%
2.7%
2.6%
2.3%
2.2%
2%
1.6%
1.1%
0.9%
0.7%
0.4%

