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СОЛТОН-САРЫДА 12 ТОННА
АЛТЫНДЫН КОРУ БАР

К

ечээ Президент Садыр Жапаров Солтон-Сары
алтын кенинде болду. Мамлекет башчысы
инвестор єз убагында тиешелїї инфраструктураны
куруп баштап, бирок 2019-жылы жергиликтїї
тургундар тарабынан нааразычылык чыккан соў
бардык ишмердїїлїгїн токтоткон Бучук тилкесин
кєрїп чыкты.
Бул тилкедеги чалгындалган алтындын кору 12 тоннаны тїзєт, ошону менен бирге геологдордун божомолдору

боюнча баалуу металлдын кору дагы 22 тоннаны тїзїшї мїмкїн.
Садыр Жапаров бул ишкана боюнча акыркы чечим
кырдаалды ар тараптуу изилдєєдєн соў кабыл алынарын белгилеп, экология маселелерине єзгєчє кєўїл буруларын кошумчалады.
Андан соў Президент Солтон-Сары кен жайында
1994-жылдан тартып Алтын-Тєр тилкесин иштетип келе жаткан «Солтон-Сары кени» ишканасында болду.
Анда ишкананын негизги кєрсєткїчтєрї, аткарылган

УЛУУ МАНАСЧЫНЫН
СЇРЄТЇ ТАРТЫЛУУДА
“Бишкекжылуулукэнерго”
коммуналдык ишканасынын
имаратынын дубалдарынын
бирине залкар манасчы Саякбай Каралаевдин сїрєтї тартылып жатат.
Бишкек мэриясынын басма
сєз кызматы билдиргендей, сїрєт чебер сїрєтчї Таштанбек
Ибраимов тарабынан, Саякбай
Каралаевдин небереси Алмаз
Тиленовдун каржылоосу менен тартылууда.

иштердин кєлємї, бюджеттик тєлємдєрї, иштетилген
инвестициялардын суммасы, инвестор-компания «Авелум Партнер» тарабынан пландалып жаткан кошумча
салымдар тууралуу маалымат берилди.
Азыркы учурда «Солтон-Сары кени» филиалы жана
«Авелум Партнер» ЖЧК келишимдин негизинде АлтынТєр тилкесинде комплекстїї иштерди жїргїзїїдє.
Мамлекет башчысы жергиликтїї жашоочулар менен
да жолугушуп, алардын бир катар кєйгєйлїї маселелерин укту.

БАРАКЕЛДЕ, ЭРЛАН!
Кыргызстанда быйыл жалпы республикалык тестирлєєдє 57 окуучу эў жогорку балл алып, алтын сертификатка ээ болушту. 235 эў жогорку баллды
Бишкек шаарындагы №70 гимназия
мектебинин бїтїрїїчїсї Эрлан Кєлбаев алды.
Экинчи орунга 231 балл менен Бишкек
шаарындагы №62 мектеп-гимназиянын
бїтїрїїчїсї Артём Марченко, їчїнчї
орунга 228 балл менен Бишкек шаарындагы К.Скрябин атындагы №28 мектеплицейинин бїтїрїїчїсї Кубан Жапаров ээ болду.
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БАЛДАРДЫН УКУГУ

Президент Садыр Жапаров 24-июнда
Тїркия Республикасынын Улуу
Улуттук жыйынынын Тєрагасы
Мустафа Шентопту кабыл алды.
Жолугушуунун жїрїшїндє эки
тараптуу кызматташтыктын актуалдуу маселелери, анын ичинде
парламент аралык єз ара аракеттенїїнї єнїктїрїї боюнча пикир
алмашуу болду.
Мамлекет башчысы кыргыз жана
тїрк элдерин маданият жана салттагы жалпы баалуулуктар байланыштырып турарын белгилеп, кїзїндє Тїркиянын Изник шаарында кезектеги Дїйнєлїк кєчмєндєр
оюндары єтєрїн айтты. Кыргыз
тарап уюштуруучулук маселелерде жардам берїїгє даяр экендигин
кошумчалады.

«ДАЎК» МЕДАЛЫ МЕНЕН СЫЙЛАНДЫ
Президент Садыр Жапаровдун Жарлыгы менен Кыргыз Республикасындагы БУУ тутумунун Туруктуу координатору Озонниа Ожиело Кыргыз Республикасынын єнїгїїсїнє кошкон салымы
жана COVID-19 глобалдык пандемиясы

учурунда эл аралык жардамды уюштуруудагы єзгєчє сиўирген эмгеги їчїн
мамлекеттик сыйлык – «Даўк» медалы менен сыйланды.
Сыйлыкты Президенттин тапшырмасы боюнча Министрлер

Кабинетинин Тєрагасы Акылбек
Жапаров тапшырды.
Озонниа Ожиело Кыргыз Республикасындагы єзїнїн дипломатиялык
миссиясын аяктоодо.

Кыргыз Республикасынын Балдар укугу боюнча ыйгарым укуктуу єкїлї Асел Чынбаева, мамлекеттик органдардын,
Бишкек шаарынын мэриясынын єкїлдєрї жана балдарды коргоо жаатындагы эксперттер менен биргеликте Бишкек
шаарындагы жаўы конуштардагы мамлекеттик эмес мектепке чейинки билим берїї мекемелерине барды.
Бала
бакчалардын
абалы менен таанышууда Кыргыз Республикасынын Президентинин Жарлыгы менен
бекитилген 2026-жылга
чейин Єлкєнїн єнїктїрїї улуттук программасынын аткарылышы
жана ага ылайык Балдардын укугу боюнча

ДЇЙНЄ КЇН САЙЫН ЄЗГЄРЇЇДЄ

ПРЕЗИДЕНТ
КУТТУКТАДЫ

ЭЛИНА БАКЫТОВА
АЗИЯ ЧЕМПИОНАТЫНА
КАТЫШАТ

Президент Садыр Жапаров
26-июнда єлкєнїн юристтерин
Юристтер кїнї менен
куттуктады.
Куттуктоодо:
“Сиздерге мыйзамдуулуктун,
адилеттїїлїктїн бийик идеалдарын жактоо, Кыргызстандын
укуктук мамлекет катары єсїпєнїгїшїнє салым кошуу, ар дайым акыйкаттык жолунда, мыйзам тарабында туруу боюнча
улуу милдеттер жїктєлгєн. Кєп
кырдуу ишмердигиўиздер мамлекеттик органдардын ишинде
укуктук ченемдерди иштетїїнїн
туруктуу механизмин тїзїїгє
жана камсыз кылууга багытталган.
Жогорку кесипкєйлїгїўєр,
жигердїї жарандык позицияўар, калк алдында кїткєн аброюўар мамлекетте, коомдо туруктуулукту жана укуктук тартипти бекемдєєнїн кепилдиги
болот деп ишенем», - деп айтылат.

Министрлер Кабинетинин Тєрагасы
Акылбек Жапаров 23-июнда эркин
кїрєш боюнча Кыргыз Республикасынын
чемпиону, орто мектептин 9-классынын
окуучусу Элина Бакытова менен
жолугушту.

Министрлер Кабинетинин
Тєрагасы Акылбек Жапаров 23-июнда
«Элкарт» улуттук тєлєм
системасынын операторунун
материалдык-техникалык базасы
жана иш принциптери менен
таанышты.
Оператордун инфраструктурасы эл аралык стандарттарга туура келет. Ал финансы рыногун єнїктїрїїнї жана аны
санариптештирїїнї тездетїїгє, накталай эмес тєлємдєрдїн їлїшїнїн жогорулатууга, калктын финансылык кызмат

ИРИ КОМПАНИЯЛАР ИЧКИ РЫНОКТО
Министрлер
Кабинетинин
Тєрагасы Акылбек
Жапаров 25-июнда
Япониянын Кыргыз
Республикасындагы
Ыйгарым укуктуу
жана Атайын Элчиси
Маэда Сигекини кабыл
алды.
Кыргыз Республикасы
Япониянын ири компанияларын ички рынокко
тартууга кызыкдар экенин белгилеген Акылбек Жапаров: «Биздин
єлкєнїн транзиттик потенциалы чоў, анткени
биз 1,5 миллиард Кытай
жана 40 миллион калкы бар Єзбекстан менен чектешебиз. Бул чоў

ыйгарым укуктуу єкїлдїн ишмердигинин бир
багыты болгон балдардын мыйзамдуу укуктарынын сакталышына
мониторинг жїргїзїлдї.
Андан сырткары Бишкек
шаарындагы жаўы конуштарда жашаган социалдык аялуу катмардын балдарына мектепке
чейинки билим берїїгє
жана мектепке чейинки
жаштагы балдарды кароо шарттарына жеткиликтїїлїк боюнча кеўейтилген жыйын єткєрїлдї.
Улуттук статистика
комитетинин маалыматына ылайык, 1 жаштан
6 жашка чейинки курактагы балдардын мектепке чейинки билим берїїгє жеткиликсиздиги
70%га жакын.

кєрсєтїїлєрдї жєнєкєйлєтїїгє, мамлекеттик кызмат кєрсєтїїлєрдїн жеткиликтїїлїгїн жогорулатууга багытталган.
Акылбек Жапаров єлкєнїн аймагында мобилдик тєлєм системаларын єнїктїрїїнїн маанисин белгилеп, «Дїйнє кїн
сайын єзгєрїїдє жана биз аны менен бирге
єзгєрїшїбїз керек. Эки айдан бери мен сиздерден жаўы финансылык технологияларды
колдонуу менен накталай эмес тєлємдєрдїн
бирдиктїї системасы боюнча долбоорду кїтїп жатам. Келерки жуманын соўуна чейин
аны ишке ашыруунун жол картасы менин
столумда турушу керек», - деди.

КАМЕРАЛАР ЭКИ
ЭСЕГЕ КЄБЄЙГЄН
Министрлер Кабинетинин
Тєрагасы Акылбек Жапаров
25-июнда Ички иштер
министрлигинде болуп, анда
жарандардын коопсуздугун
камсыздоо жана коомдук
тартипти сактоо боюнча
Ыкчам башкаруу борборунун иши
менен таанышты.

базар. Биз єлкєгє жапон
технологияларын алып
келїї їчїн франшизаны
ишке киргизїїгє, иштеп
чыгууларга укуктарды
сатып алууга даярбыз»,
- деди.

Япония єкмєтї ишке
ашырып жаткан «Бир
айыл – бир продукт»
долбоорун кеўейтип,
мамлекеттик деўгээлде
ишке ашыруу сунушун
айтты.

Ички иштер министри Улан
Ниязбеков жарандардын коопсуздугун камсыздоо їчїн зарыл
болгон камералардын саны эки
эсеге кєбєйгєндїгїн, бардык райондук ички иштер бєлїмдєрї
кїнї-тїнї 24/7 режиминде иштеген кєзємєл камералары менен
жабдылып, камералардын санын
дагы кєбєйтїї пландалып жаткандыгын айтты.

Элина Бакытовага ушул жылдын июль
айынын биринчи он кїндїгїндє Бахрейн
Королдугунда єтє турган Азия чемпионатына катышуу їчїн каржылык каражат керек. Акылбек Жапаров жаш спортчуга Министрлер Кабинетинин Тєрагасынын резервдик фондунан 100 миў сом жана єзїнїн маянасынан 50 миў сом бєлїп берди.

"110" НОМЕРИ
Билим берїї жана илим министрлиги билим
берїї чєйрєсїндє калкка маалымат берїї
їчїн тїз байланыш телефонун ачат.
Тиешелїї чечим Министрлер Кабинетинин кезектеги жыйынында бекитилди.
Эми жарандар "110" кыска номерине чалып, аталган министрликке тиешелїї суроолорго жооп ала алышат.

ЭЎ ИЙКЕМДЇЇ ШАРТТАР
ТЇЗЇЛЄТ
Министрлер Кабинетинин
Тєрагасы Акылбек
Жапаров 26-июнда
контролдук-кассалык
машиналарды ишке
киргизїїнїн алкагындагы
сунуштарды талкуулоо
боюнча жумушчу топтун
отурумуна катышты.
Кеўешмеде Экономика жана коммерция министрлигинин, Финансы
министрлигине караштуу
Мамлекеттик салык кызматынын кызматкерлеринин жана ККМди милдеттїї тїрдє киргизїїгє каршы чыккан ишкерлердин
10 кїндїк ишинин жїрїшїндє иштелип чыккан

жумушчу топтун сунуштары талкууланды.
Жумушчу топтун бардык сунуштары кеўири
талкууланып, Министрлер Кабинетинин Тєрагасы алкоголдук ичимдиктерди, курамында алтыны
бар продукцияларды, мунай продуктуларын сатуу
менен алектенген ишкерлер контролдук-кассалык
машиналарды кыйшаюусуз колдонууга жана сатылып жаткан продукцияга
эсеп-фактураларга ээ болуусу тийиш экендигин
баса белгиледи.
Даярдаган
Жылдыз ДЫЙКАНОВА
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ТИЛЕКТЕШТИК

ТЇРК МЕЙКИНДИГИНДЕГИ БАЙЛАНЫШТАР
БАЙСАЛДУУ БОЛСУН
Президент Садыр Жапаров
24-июнда Ысык-Кєл облусунун
Чолпон-Ата шаарында єтїп
жаткан Тїрк тилдїї єлкєлєрдїн
Парламенттик Ассамблеясынын
(ТїркПА) делегацияларынын
башчылары менен жолугушту.
Мамлекет башчысы 2008-жылы тїзїлгєн ТїркПА єз ишмердїїлїгїндє парламенттер аралык
кызматташтыктын жана єз ара
аракеттенїїнїн маанилїї платформасы болуп калганын белгилеп, “Кыргызстан ТїркПАны негиздеген мамлекеттердин бири
болгондуктан, бул парламенттер
аралык бирикмени биздин єлкєлєрдїн тилектештигинин жана
биримдигинин їлгїсї катары калыптандырууга кызыкдар. Биздин єлкєлєр менен элдердин ортосундагы тереў тарыхый, маданий жана руханий байланыштар
биздин мамилелерибиздин негизин тїзєт», - деди.
Садыр Жапаров жаўы мезгил
азыркы замандын чакырыктары менен коркунучтарын чечїї
їчїн жаўы ыкмаларды талап кыларын, ага байланыштуу программалык документтерди жаўыртып, аларды єркїндєтїїнїн
їстїндє дайыма иш алып баруу
зарылдыгын айтты.
Президент белгилегендей,
Тїрк мамлекеттер уюмунун
алкагында 2040-жылга чейин
“Тїрк дїйнєсїнїн кєз карашын”

кабыл алууну колдоп, бїткїл
дїйнє їчїн азыркы оор мезгилде кїчтєрїбїздї бириктире турган “Кєз карашты” кабыл алдык.
Дїйнєдєгї бїгїнкї тереў єзгєрїїлєр мамилелерибизди калыбына келтирїїгє, жаўы мазмун менен толтурууга, кадыр-барк жана ар-намыс сыяктуу тїрк баалуулуктарын биринчи орунга
коюуга тарыхый мїмкїнчїлїк
берерин тїшїнїшїбїз керектигин белгиледи Мамлекет башчысы С.Жапаров. Ошону менен бирге тїрк мейкиндигиндеги бул жаўы байланыштар жаўы замандын
мамлекеттер аралык мамилелеринин їлгїсї болууга тийиш экенин,
жаўыланган жана гїлдєп-єнїккєн
Кыргызстанды куруу єлкє жетекчилигинин башкы максаты болуп
саналарын кошумчалады.
“Ошондуктан єлкєнїн экономикалык єнїгїїсїнє, эў

– ТїркПА Тєрагасы Ерлан Кошанов да сєз сїйлєп, мамлекет башчыларынын деўгээлинде байланыштардын аркасында, єлкєлєрдїн ортосундагы
саясий, экономикалык жана
маданий-гуманитардык чєйрєлєрдє болгон мамилелер ийгиликтїї єнїгїп, ал эми уюм єз
кезегинде, парламенттер аралык кызматташууну андан ары

активдештирїїгє бардык кїчаракетин жумшап жаткандыгын
белгиледи.
Мамлекет башчысы менен жолугушууга Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеўешинин Тєрагасы Талант Мамытов, Азербайжан Республикасынын Милли Межлисинин Тєрайымы Сагиба Гафарова, Тїркия Республикасынын Улуу Жыйынынын
Тєрагасы Мустафа Шентоп, Єзбекстан Республикасынын Олий
Мажлисинин Сенатынын Тєрайымы Танзила Нарбаева (байкоочу катары), Венгриянын Парламентинин Тєрагасынын орун
басары Шандор Лежак (байкоочу
катары) Тїркмєнстандын Халк
Маслахатынын Милли Генгешинин Тєрагасынын орун басары Касымгулы Бабаев (ардактуу
мейман катары) катышты.
Даярдаган
Жылдыз ДЫЙКАНОВА

ТАЛКУУДАН ТАКТЫК ЖАРАЛАТ

Тїрк тилдїї єлкєлєрдїн парламенттик
ассамблеясынын
ТїркПА кеўешинин он биринчи отуруму 24-июнда ЧолпонАта шаарында болуп єттї. Ага
ТїркПАга мїчє Кыргызстан,
Азербайжан, Тїркия, Казакстан, Венгрия, Тїркмєнстан, Єзбекстан єлкєлєрїнїн парламенттеринин тєрагалары жана парламенттик делегациялары катышты. Жыйындын кїн тартибинде 18 маселе каралды. Алгач Казакстан Республикасынын Парламентинин Мажилисинин Тєрагасы Ерлан Кошанов куттуктоо сєзїн сїйлєп, ТїркПАнын
Тєрагалыгын Кыргызстанга, Жогорку Кеўештин Тєрагасы Талант
Мамытовго тапшырды. Эске салсак, буга чейин ТїркПАга Казакстан Республикасы тєрагалык кылып келген болсо мындан ары бир жыл убакыт Кыргыз Республикасы тєрагалык
кылат. Аталган кеўештин тєрагасы болуп жаўыдан кызматка киришкен Талант Мамытов Парламенттик ассамблея тїзїлгєндєн
бери кєптєгєн долбоорлор ишке

келечектїї жана кызыктуу долбоорлорго сапаттуу инвестиция
тартууга єзгєчє кєўїл бурабыз.
Бїгїнкї кїндє кєз карандысыз єнїгїїнїн туруктуу моделине єтїїдє єз ара колдоо мурдагыдан да маанилїї болуп саналат. Жалпы жыргалчылыгыбызды жогорулатуу їчїн єлкєдє
Тїрк єлкєлєрїнєн кєбїрєєк инвесторлорду кєрїїгє кубанычтабыз. Кыргызстан тїрк тектїї
боордошторубуз менен ушул баалуулуктардын негизинде жемиштїї иштєєгє даяр. Биргелешип
бардык кыйынчылыктарды жеўип, келечектїї дїйнє курууга
салым кошобуз деп ишенебиз.
Бул їчїн бизде бардык єбєлгєлєр бар. Биргеликте алдыга кадам жасайлы!”, - деди Садыр Жапаров.
Казакстан
Республикасынын Мажилисинин Тєрагасы

ашырылганын, мындан ары да тыгыз кызматташтык аркылуу боордош элдердин биримдигин арттырууга ишенээрин билдирди.

ТЇРКИЯ
БАЙЛАНЫШТАРДЫ
КЕЎЕЙТЇЇГЄ
КЫЗЫКДАР
Тараптар парламенттер аралык кызматташтыкты арттыруу маселелерин талкуулап,
2023-2028-жылдарга
карата
ТїркПАнын стратегиялык жол
картасын бекитишти. Ошондой эле социалдык ишкердикти
єнїктїрїїгє багытталган бир
катар моделдик мыйзамдардын
долбоорлору каралды. Жыйында Азербайжан Республикасынын Милли Межлисинин Тєрайымы Сагиба Гафарова баяндама
жасап, ТїркПАнын атынын єзгєрїшї менен кызматташтыкты
мындан ары да жигердїї єнїктїрїїгє багытталган жаўы пландар
коюларын кошумчалады. Ал эми
Тїркия Республикасынын Улуу

ТїркПАга КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ
ТЄРАГАЛЫК КЫЛАТ
Улуттук Жыйынынын Тєрагасы
Мустафа Шентоп Тїркия Кыргызстан менен болгон бардык багыттагы байланыштарды кеўейтїїгє кызыкдар жана парламенттер аралык алакалар артыкчылыкка ээ экенин айтты. Ошондой эле депутаттык достук топторунун ортосундагы кызматташтыкты кїчєтїї керектигине
жїйє келтирип, эки тараптуу иш
сапарларды уюштуруунун маанилїїлїгїн белгилеп, Жогорку
Кеўештин Тєрагасын Тїркияга
расмий иш сапар менен келип кетїїгє чакырды.
Отурумда Ассамблеянын Укуктук маселелер жана эл аралык байланыштар, Социалдык, маданий жана гуманитардык маселелер, Экономикалык кызматташтык, айланачєйрє, табигый ресурстар жана

саламаттыкты сактоо боюнча
комиссияларынын отчеттору
менен сунуштамалары каралды. Андан тышкары, былтыркы
Єзбекстан менен Кыргызстанда
єткєн президенттик жана парламенттик шайлоолор боюнча
байкоочулар миссияларынын
отчеттору угулду.

ЧОЛПОН-АТА
ДЕКЛАРАЦИЯСЫ
КАБЫЛ АЛЫНДЫ
Кыргыз Республикасы тєрагалык кылган жыйындын жыйынтыгында Чолпон-Ата декларациясы кабыл алынды. Ошондой эле ТїркПАнын аты єзгєрдї. “Тїрк тилдїї мамлекеттердин Парламенттик ассамблеясы” деген аталыш “Тїрк

мамлекеттеринин Парламенттик ассамблеясы” деп єзгєртїлїп, ага ылайык ассамблеянын
жаўы желеги менен логотиби бекитилди. Тїрк мамлекеттеринин
Парламенттик Ассамблеясынын
социалдык ишкердикти колдоо
жана єнїктїрїї боюнча типтїї
мыйзам долбоорлору иштелип
чыкты. Муну менен катар ТїркПАнын Башкы катчысынын орун
басары, тиешелїї комиссияларынын тєрагалары жана алардын орун басарлары шайланып,
катчылыктын 2021-2022-жылдардагы ишмердїїлїгї боюнча
маалыматы берилди. Келе жаткан 2023-жылы Ассамблеянын
кийинки XII пленардык отуруму
Тїркия Республикасында єтєєрї
белгилїї болду.
Жазгїл КАРБОСОВА

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити
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КЄЗ КАРАШ

ФИЛОСОФИЯЛЫК ОЙЛОМ –
РУХИЙ МАДАНИЯТТЫН ЄЗЄГЇ
Кыргызстандын эгемендїїлїк
алганына 30 жылдан ашты. Ушундан улам, бул убакытта биз чыныгы эгемендїїлїктї орното алдыкпы, социалдык-экономикалык
жактан кандай ийгиликтерди жараттык, маданий єсїш болдубу,
адамдардын турмушу оўолдубу? –
деген суроолор келип чыгып отурат. Ачык айталы, ушул жылдары
курганыбыздан талкалаганыбыз,
чогултканыбыздан чачканыбыз
кєп болду. Коомубузда орун алган
бул тескери кєрїнїштї ким танат?
Ооба, Кыргызстан эгемендїїлїккє ээ болуп, єз алдынча
тїтїн булатып жашаган мезгилде
социалдык-экономикалык жактан
єтє кєп кєйгєйлєргє туш болду.
Ички, сырткы саясатта, экономикада, социалдык чєйрєдє оор маселелер жаралды. Социалисттик
тїзїлїшкє ылайыкташкан экономика тїп тамырынан бери талкаланды. Завод, фабрикалар ар кандай коррупциялык жолдор менен
жеке менчикке єтїп, єндїрїштєн четтеп калды. Алардын баалуу тетиктери металлолом катары чет єлкєлєргє сатылды, имараттары болсо базарларга, кампаларга айланды. Колхоз-совхоздор
жеке менчикке єткєрїї шылтоосу
менен тонолуп кетти. Сєздїн кыскасы, єндїрїштїн єзєгїн тїзгєн
завод, фабрикалар, колхоз, совхоздор жаўы системага ылайыкташып иштєєнїн ордуна, жоюлуп
жок болду. Єндїрїш токтоду. Мына – биздин негизги трагедиябыз.
Белгилїї болгондой, коомдун
негизин экономика, ал эми экономиканын єзєгїн єндїрїш тїзєт.
Биз болсо, аздыр-кєптїр иштеп
турган єндїрїшїбїздї жоготуп,
ордуна эч нерсе кура алган жокпуз. Жыйынтыгында, социалдыкэкономикалык, маданий кризистер жаралды. Жумушсуздук келип
чыкты. Ички жана тышкы миграция башталды. Коомдо алып сатуу
жана тейлєє тармактары гана иштеп калды.
Мына ушундай талкалап жоготуу саясатынын негизинде келип
чыккан маселелерди чечїї жагы
азыркы бийликтин энчисине туш
келип отурат. Алардын эў ириси – Кыргызстанды социалдыкэкономикалык єнїгїї жолуна салуу маселеси. Бул багытта ийгилик жаратуу їчїн кечиктирилгис чарбалык реформаларга баруубуз керек. Ал эми алар илимдин жетишкендиктеринин негизинде ишке ашаарын унутпайлы.
Ушул маанилїї жагдайды єткєн
бийликтегилер эске албай, мамлекеттин єнїгїїсїндєгї илимдин ролун танып келсе, азыркы
келген бийлик илимге басым жасоо менен, коомдун социалдыкэкономикалык єнїгїїсїнє жетїї
максатын кєздєп отурат. Ушуга
байланыштуу Кыргыз Республикасынын Президенти С.Жапаров
єзїнїн Шайлоо платформасында
“илим тармагын бийлик акыркы
30 жылда четке кагып келди. Биз
мындай жоопкерчиликсиз мамилени мындан ары уланта албайбыз” деп баса белгилеген.
С.Жапаров ошол эле Шайлоо
платформасында маданий кайра
жаралуу маселесине токтолуу менен, «Кыргыз маданияты», «Кыргыз философиясы», «Кыргыз дїйнє таанымы», «Кыргыз этнопедагогикасы» деген илим тармактарын жаратабыз» деп билдирген

эле. Ушундан улам, учурда кыргыз философиясынын, кыргыз
дїйнє таанымынын руханий жашоодогу орду кандай, ал коомдун
єнїгїїсїнє єз салымын кошо алабы, кыргыз философиясына жана
кыргыз дїйнє таанымына байланыштуу илимий тармактарды жаратуу жолдору кандай? – деген суроолор жаралды.
Албетте, философиялык ойлор
бардык тарыхый мезгилде коомдогу жашоонун рухий чєйрєсїнїн талаптарына жооп бере ала
турган кїчкє, жєндємдїїлїккє
ээ. Муну бир катар єлкєлєрдїн
мисалынан кєрсєк болот. Маселен, кытай эли байыркы доорлордо пайда болгон Лаоцзы, Конфуцийдин окууларын ушул кїнгє чейин мамлекеттин идеологиялык
єзєгї катары пайдаланып келїїдє.
Эзелки Индияда жаралган философиялык маўыздагы «Веда» чыгармаларынан бїгїнкї кїндє да
индустар баш тарткан жок, тескерисинче, аларды єздєрїнїн жашоосуна кеўири кийирїїдє. Байыркы Греция, Рим доорлорундагы философиялык окуулар азыркы
учурда єзїлєрїнїн актуалдуулугун жоготпой, руханий чоў байлыкка айланып отурат. Япондуктар болсо Батыштын илими менен
техникасынын жетишкендиктерине, єзїлєрїнїн даанышмандыгын,
руханий-маданий байлыктарын
айкалыштыруу аркылуу зор ийгиликтерди жаратууда.
Ал эми философиялык ойлор
байыртадан бери кыргыз элинин рухий маданиятынын єзєгїн тїзїп келет. Башкача айтканда, єткєн мезгилде элибиздин аўсезиминдеги туруктуу єзгєчєлїк
реалдуу ой жїгїртїї болгон. Ар
бир доордо дїйнє жана адам тууралуу позитивдїї ойлор калыптанып, болмушту туура чагылдырган элементтер жашап, адамдарды рухий караўгылыктан бошотуу
процесси менен тыгыз байланышта єнїгїп, коомдун алга жылуусу
їчїн оў мааниге ээ болгон. Алар
таанып билїїчїлїк, интегративдик кызмат аткарып, табияттын
жана коомдун кубулуштарын тїшїнїїгє єздєрїнїн таасирин тийгизип, кыргыздардын социалдык
жана маданий багытындагы ишаракеттерине кємєкчї болгон. Философиялык ойлор жаратуучу кїч

катары адамдардын дараметин ойготкон, жандандырган жана єнїктїргєн. Рационалдуу билимдердин таралышы менен табияттын
жана коомдун мыйзамдарын єздєштїрїї чектери кеўейип, адамдын аў-сезими єнїккєн жана дїйнєнї єздєштїрїїнїн жаўы ыкмалары ачылган.
Бїгїнкї кїндє элибиздин аўсезимин туура нукка бурууда,
коомдун єнїгїї жолдорун аныктоодо жана инсанды руханийадеп-ахлактык жактан тарбиялоодо дал ушул философиялык
ойломдун ролу єтє жогору. Башкача айтканда, кыргыз элинин улуттук кайра жаралуусу жана анын
рухий дїйнєсїнїн байышы, азыркы кїндє жаўыча мааниге ээ болуп жаткан єткєндїн маданий
мурастары, анын ичинен философиялык ойлому менен шартталат. Туу чокусунда адам акылынын асыл туундусу болгон «Манас» эпосу турган кыргыз элинин
кєп салаалуу тарыхы качан да болсо илимий изилдєєнїн объектиси
болуп келет. Себеби єткєн тарых
менен учурдагы доордун диалектикалык байланышы дайыма тїбєлїктїї. Ушундан улам карт тарыхтын сабактары коомдун жаўы
муундары їчїн таанып билїїнїн
бирден-бир зарыл булагы болуп
эсептелет. Демек, єткєн тарыхты
таанып билїїнїн актуалдуулугу
– зарыл чындык. Ал эми ушул зарылдыктан жаралган тарыхыйфилософиялык изилдєє тємєнкї
конкреттїї илимий-теориялык
кырдаалдар менен аныкталат.
Биринчиден, кыргыз элинин
философиялык ойломунун тарыхый динамикасы, єткєндєн калган рухий байлыкты, интеллектуалдуу тажрыйбаны тереў єздєштїрїп кабыл алууну єз ичине камтыйт.
Экинчиден, философиялык ойлор коомдук кєрїнїштєргє туура багыт берїїчї кїчкє ээ. Маселен, «Ойлогон ойду кыстаган турмуш жеўет» деген элдик пикирде
эў алды єндїрїшкє, турмуш шартты оўдоого багыт алуу керектиги
жєнїндє айтылган. Ал эми «Койчу кєп болсо, кой арам єлєт» деген
макалда карапайым элдин эсебинен жашаган бийлик тєбєлдєрїнїн санын кескин кыскартуу маселеси кєтєрїлгєн.

Їчїнчїдєн, философиялык мурастарды иликтєє адамдардын
аў-сезимдик жана социалдыкнравалык жактан калыптанышына шарт тїзєт. Инсандын руханийадеп-ахлактык єнїгїїсїн арттырат.
Тєртїнчїдєн, кыргыздардын
философиялык ойлорун изилдєє
Чыгыш элдеринин, анын ичинен
кыргыз элинин философиялык ойломун жокко чыгарган Батыштын
айрым скептикалык мамилесин
четке кагууга мїмкїнчїлїк берет.
Мындай тескери мамиледе, їч миў
жылга тете тарыхы бар кыргыздардын сакталып калышынын негизги себептеринин бири болуп –
алардын философиялык ойлорго
негизделген жашоо-турмушту жарата алгандыгы да эске алынган
эмес. Чындыгында, элибиз рухий
байлыкты, акылмандыкты, даанышмандыкты туу тутуп келгендиги менен тарыхтан сїрїлїп калган эмес.
Эгер кыргыз философиясынын
байыркы мезгилден XX кылымдын башына чейинки єнїгїїсїнїн негизги этаптарына кыскача
токтоло турган болсок, анда алар
тємєнкїлєр:
Байыркы кыргыздардын дїйнє
таанымында позитивдїї тенденциялар мифтерде, диндин алгачкы формаларында жана эмпирикалык билимдеринде чагылдырылган. Кїндєлїк жашоо-турмуштук
практика жана байкоолор адамдардын ойлорундагы рационалдык тенденциялардын болушун
шарттаган. Аларга мїнєздїї єзгєчєлїк болуп дїйнєгє карата
сезим-туюмдук мамиле эсептелет.
Орто кылымдардагы кыргыздардын философиялык ойлому
Жусуп Баласагындын, Махмуд
Кашкардын, Кет Буканын, Асан
Кайгынын, Толубай сынчынын,
Санчы сынчынын чыгармаларында жана элдик фольклордо єнїккєн. Маселен, элдик оозеки чыгармачылыкта єткєн муундардын рухий жашоосун аўдап-билїїнїн негизги єўїттєрї, элдин дїйнє таанымынын єнїгїшїнїн маанилїї
учурлары, ал тарабынан рухий
баалуулуктарды єздєштїрїїдєгї кардиналдык єзгєчєлїктєр кеўири орун алган. Эл єзїнїн философиялык, этикалык жана эстетикалык ойлорун фольклор

аркылуу кєркєм формада туюнткан. Курчап турган дїйнєгє карата болгон реалдуу мамиле фольклор жаралган мезгилден тартып
бїгїнкї кїнгє жеткен ага мїнєздїї негизги єзгєчєлїктєрдїн бири болуп саналат. Мында єндїрїштїк жана коомдук мамилелердин єнїгїш деўгээлине жараша табиятка жана адамдардын
ортосундагы мамилелерге карата
болгон тереў байкоолорду, билимтажрыйбаларды, элдик акылмандыкты єз ичине камтыган элдин
демейки аў-сезими калыптанган
жана єнїккєн. Кыскасы, аталган
тарыхый мезгилде дїйнєнїн татаал мыйзамдарын тїшїндїрїїдє,
кыргыздар кубулуштар менен процесстердин сырткы жактарын гана
таанып-билїї менен чектелбестен,
алардын ички маўызын тїшїнїп,
кубулуштардын ортосундагы байланыштарды туура баамдашкан.
XIX кылымдын аягы жана XX
кылымдын башындагы философиялык ойломдун кєрїнїктїї
єкїлдєрї болуп Калыгул, Арстанбек, Молдо Кылыч, Молдо
Нияз, Нурмолдо, Токтогул, Тоголок Молдо, Барпы жана Жеўижок
эсептелет. Булардын чыгармаларынан дїйнєнї чаржайыт тїшїнїїнїн ордуна чындыкты объективдїї баамдоого жана гуманисттик идеяларды єзїнє камтыган реалисттик идеялардын системасы жарала баштагандыгын ачык
сезебиз. Элдик акындардын дїйнє таанымы кыргыз элинин философиялык ойлорунун єнїгїїсїндєгї жаўы баскыч болгон. Мында
адамдардын дїйнєгє болгон кєз
караштарынын стихиялуу, али
калыптана элек чулу концепцияларынын ордуна дїйнєнїн кубулуштарына реалдуу ой жїгїртїї,
ошондой эле дїйнєнїн материалдык биримдиги жана єз алдынча
жеткиликтїїлїгї тууралуу идеяга
негизделген ойлордун тутуму келет. Ал тереў гуманисттик жана
агартуучулук ойлорду камтыйт.
Ойчул-акындардын чыгармаларында тїбєлїктїїлїк жана табияттагы, коомдогу кєрїнїштєрдїн єзгєрїлїп туруусу белгилїї
орунду ээлейт. Аларды тїшїндїрїїдє кєз караштардын єз алдынчалыгы, жекечилдиги жана тереў
ишенимдїїлїгї ачык байкалат.
Элдик акындар адамдын инсан
катары калыптанышын жана анын
моралдык сапаттарын аныктоочу
материалдык шарттарды ачып
берїїгє аракет жасашкан. Акындардын эстетикалык кєз караштарынын негизги єзгєчєлїгї болуп
алардын жашоодогу кєркємдїктї жайылтууга жасаган аракеттери эсептелет. Акындар їчїн эмне
реалдуу болсо, ошол – сулуу, эмне
сулуу болсо, ошол – реалдуу.
Жыйынтыктап айтканда, философиялык ойлор ар дайым кыргыз элинин рухий маданиятынын єзєгїн тїзїп келген. Албетте, алар дїйнєгє болгон концептуалдуу кєз карашка негизделбестен, философиялык идея, тенденция жана маанай формасында
туюнтулган. Ошону менен катар
єткєн мезгилдин философиялык
ойлору философиялык тереў тїшїнїктєрдїн жана абстракттуутеориялык жалпылоонун калыптанышы жана єнїгїшї їчїн объективдїї єбєлгє болгон.
Бїгїнкї коомубузда мифтик
аў-сезим, маданиятсыздык, жалкоолук, билимсиздик їстємдїк
кылып турган мезгилде элибиздин даанышмандыгын, философиялык ойломун жашообузга кенен пайдалануу, учур талабы болуп саналат.
Ы.М.МУКАСОВ,
КР УИАнын академиги
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ТАРБИЯ БАШАТЫ – ЭЛДИК ПЕДАГОГИКАДА
Рахат ТАШТЕМИРОВА:

“КЕСИБИМЕ БОЛГОН СЇЙЇЇ ООРУНУ
ДА КЫЙГАТЫП, УНУТТУРАТ”
Рахат Таштемирова – филология илимдеринин кандидаты, Кыргыз-Тїрк “Манас”
универитетинин ага окутуучусу, КР Билим берїїсїнїн мыктысы.
40 жылдан ашуун убакыттан бери КР Билим берїї тармагында – алгач Єзгєн районундагы
“Жаўы-Жол” орто мектебинде, 1988 – 1992-жылдары Бишкек шаарындагы №68 мектепте, 1992
– 2006-жылдары Бишкек гуманитардык университетинде, 2007-жылдан бїгїнкї кїнгє чейин
Кыргыз-Тїрк “Манас” университетинде жаш муунга билим-тарбия берип эмгектенип келет.
30дан ашуун илимий макалалардын, 10дон ашуун ар кыл темадагы макалалардын автору.

– Бала окутуп, бала тарбиялоо, Келечек эгелерин єстїрїп чыгаруу – сыймыктуу гана болбостон, ары тїйшїктїї,
ары жоопкерчиликтїї кесип.
Кырк жылдык окутуучулук
эмгек жолуўузду кандай баалайсыз?
– Адам їчїн эў кыйыны, єзїн
єзї таануусу болсо керек. Адамдык асыл сапаттардын айкалышы да, адамдын єзїн єзї таанып
билїїсї менен калыптанып отурат. Менин да жашоодо ыраазы
болуп кетпесем да, бул ємїрдє
жасаган ишиме канааттанган эки
нерсем бар: биринчиси – эне болгондугум, экинчиси – окутуучулугум. Мени бактылуу кылган
да ушулар.
Жакында эле кїбє богон бир
окуя жєнїндє айткым келип турат. Мен студенттеримди єз кесибине бекем жана жоопкерчиликтїї болуп, аны жигердїї
актаруусу эле – Мекенге кызмат
кылуу же болбосо мекенчилдигин айгинелеген бир кєрїнїш
экендиги жєнїндє айтып жатсам, бир студент: “Эже, сиз тандаган кесибиўизге єкїнгєн кїнїўїз болдубу?” деп суроо берип
калды. Мен да аларга: “Жок, эч
качан андай болбоду, анткени,
мени жашоодо кубанткан, адам
катары кармап турган негизги
себептердин бири – менин кесибим. Ал – менин ємїр шеригим” дедим да, тємєнкї окуяны
айтып бердим. Бир жолу ооруп
калдым. Доктурга кєрїнгєнї жетекчиликтен уруксат алайын десем жок болуп, кїтїп-кїтїп, келбеген соў, сабакка кирїїгє туура келди. Кєрїнїшїмдї кєрїп,
студенттер таў калды. Мен да
абалымды тїшїндїрїп, сабакты баштай бердим. М. Гапаровдун чыгармаларын талдап жатканбыз... Кандай болду билбейм,
аягында жанданып, алар менен
кадимкидей кызуу талашка кирип кеттим. Анан студенттериме айттым, “кєрсє, дарым силер
турбайсыўарбы. Мен башка жактан издеп жїрїпмїн” деп. Кесибиўе болгон сїйїї, андан алган
ырахат, жоопкерчилик – кээде
ушинтип ооруну да кыйгатып,
унуттуруп ийген учурлар болот.
– Балдарга, жаштарга билим берїїдєгї башкы максат
– аларды адам болууга тарбиялоо эмеспи. Дегеним, билимдїї болуп, бирок адамдык сапаттардан аксап калуу
– Адамзат коомунун кєйгєйї
болуп келатпайбы?
– Туура айтасыз. Менин ємїржашоом ушул тема менен тыгыз

байланышта болду
окшойт. №68 мектеп жаўы ачылганда, конкурстан
єтїп ошол мектепте иштеп калдым.
Ошондо ар бир мугалим бир
программанын їстїндє иштейт
элек. Менин да программам:
“Айтматовдун чыгармалары аркылуу окуучулардагы руханийэстетикалык табитти єстїрїп,
адеп-ахлакка тарбиялоо” деп аталат эле. Стандарттуу, стандарттуу эмес тїрдїї сабактардын
негизинде окуучулар менен иш
алып барчубуз. Албетте, ишибиз
мен їчїн да, окуучуларым їчїн
да кызыктуу єтчї. Кийин жогорку
окуу жайында иштеп, аспирантурада да нравалык теманын їстїндє иштеп, “Кыргыз, тїрк проза-

КИТЕПТЕРИ:
1. “Кыргыз, тїрк прозасындагы
нравалуулуктун кєркєм
иликтениши: жалпылыктар жана
айырмачылыктар (монография)”.
2017-жыл.
2. “Айтматов ааламы жана жан
дїйнє”. 2018-жыл.
3. “Эне жыты” (повесть, аўгемелер,
котормолор). 2019-жыл.
4. “Жан дїйнє сырлары” ырлар.
1920-жыл.
сындагы нравалуулуктун кєркєм
чагылдырылышы: жалпылыктар
жана айырмачылыктар” (А. Стамов, Є Даникеев, М. Гапаров, Р.Н.
Гїнтекин, Я. Кемалдардын чыгармаларын салыштыруу менен)
деген темадагы диссертацияны
коргодум.
Кєрсє, ар бир адамды, ал тургай ар бир элди, ар бир улутту
єз-єзїнчє адам катары кармап,
адам катары тааныта да турган
нерсе: анын руханий баалуулуктары, моралдык, нравалык эрежелери болот тура. Ал руханий баалуулуктарды жоготуп,
нравалык, моралдык эрежелер

(ар бир элдин ата-бабаларынан
келаткан) бошоўдоп кеткенде адам баласын боштук, башаламандык каптап кетээри
жашоо-турмушубузда кєрїнїп
келатат. Андыктан, кайсы кесип
ээсин тарбиялабайлы, билим берїї менен кошо адамдык бийик
нравалуулукка, гумандуулукка
тарбиялоо – башкы максат болуш керек.
– Президент Садыр Жапаровдун ”Инсандын руханийадеп-ахлактык єнїгїїсї жана дене тарбиясы жєнїндє»
Жарлыгы чыкты. Бул Жарлык
кандай зарылдыктан жарыяланып отурат деп ойлойсуз?
– Эгемендїї болгонубузга отуз
жылдан ашуун убакыт болду. Кубанткан нерсе: эркин мамлекет
катары бизди дїйнє таанып жа-

єнїгїїсї жана дене тарбиясы жєнїндє» Жарлыгы зарыл убакта
кирип келген жакшылыктай сезилет. Болгону, бул Жарлыкка
карата иш-чаралар туура жана
талапка ылайык жїргїзїлїїсї
кажет.
Ата-бабаларыбыздан келе жаткан баалуулуктар кыргыз макалдарында эле турбайбы. Мисалы,
“Улууга урмат, кичїїгє ызаат” –
адамдардын бири-бирине болгон урмат-сыйы, “Кыргыз кызын
сыйлаган” – аялзатына болгон
урмат-сый. “Таш менен урганда, аш менен ур” – жамандыкты жакшылык менен жеўїї жана кечиримдїї болуу, “Жигитке
жетимиш єнєр аздык кылат” –
эр жигиттердин ар тараптуу єсїшї, “Єзїўдї эр ойлосоў, бирєєнї
шер ойло” – адамга баа берїїдє-

шап жатканыбыз. Єкїнткєнї: туура багыт, туура жолго тїшє албай, кайра-кайра
бийлик кулатып, бирок єзгєрїп кете албай буулугуп
турганыбыз... Ушунун баары
ата-бабадан келаткан баалуулуктарды жїрєктєн кабыл албай, жасалма кыйкырык менен колго алып,
нравалык, адеп-ахлактык
эрежелерди жээрип, уюган башатыбыздан алыстап баратканыбыздан го деген ой келет. Андан калса, азыркы ортодон жогорку муундарда жедеп сиўип
калган “коммунисттик” идеология ата-бабаларыбыздан калган
баалуулуктар менен бїгїнкї кїндєгї эгемендїїлїктїн ортосунда “тромб” сыяктуу туруп калгандай. Анкени соцтармактагы
билдирїїлєргє караганда, бїткїл
коомчулук бирин-бири укпай,
уккусу да келбей ызы-чуу болуп
жаткан сыяктуу... Так ушундай
кырдаалда Президенттин ”Инсандын руханий-адеп-ахлактык

гї калыстык, “Туура бийде тууган жок, туугандуу бийде ыйман
жок” – эл башчыларга карата берилген баа, демек, эл жїгїн кєтєргєн киши єзїнїн бардык жеке
кызыкчылыгын эли-жери, мамлекети їчїн курмандык кылыш
керек. Бийлик башындагыларда
“Эл жана мен” деген гана сезим
жашаш керек. Ошондо гана элинин мїдєєсїн орундап, Мамлекетти алга сїрєп кете алат деген
таасын сєз. Демек, Президентибиз Жарлык менен кєтєрїп жаткан руханий адеп-ахлак – элибиздин этнопедагогикасында
жатат. Жогоруда белгилегендей,
бардык кєйгєй – ата-бабадан
калган ошол асыл-нарктардын
бїгїнкї жашоо-турмушубузда
жалпы коомдук айдыўда кабыл
алынбай жатышы.
– Кыргызстандын мектептеринде “Диндердин єнїгїї тарыхы” сабагын окутуу маселеси кєтєрїлїп жатат. Бул маселе да коом ичиндеги адепахлактын, нравалуулуктун

тємєндєп кеткенинен улам
кєтєрїлїп жаткан жокпу?
– Эў туура белгиледиўиз.
Азыр негизги маалымат каражаты эле соцтармактар болуп калбадыбы. Кааласак, каалабасак да,
коомчулуктун маанайын байкаш
їчїн ошого кєз салууга туура келет. Анан зээнди кейиткен нерсе
– адамдардын бири-бирине карата негативдїї, “жаман” сєздєрдї болушунча тартынбай жазып
жаткандыгы. Душман да анчалыка барбайт го... Айрыкча мусулман дїйнєсїнє карата терс кєз
караштар. Акыры ошентип каарданып жаткандардын деле чоў
ата, чоў энеси, ата-энеси мусулмандар болсо керек. Ал эми Молдо Кылыч, Молдо Нияз, Алдаш
Молдо, Молдо Багыш, Калыгул
олуя єўдїї кыраан аталарыбыз
деле Куран окуган дин аалымдары болгондугун чыгармалары айгинелеп турбайбы. Эмне,
аларды деле “арапкулдар” десек
болобу? Кандай болгон кїндє да
бири-бирибиздин ишенимдерибизди сыйлап, сїйбєсєк да, адам
катары сыйлаганды їйрєнсєк
кантээр эле... Анткени ар кандай ишенимдеги ар кай жакта
жашаган кандаш боордошторубузду деле кыргыз деп, сыйлап
жатпайбызбы. Кыргызстанда деле дин тутуу, ишеним эркин го.
Ошондуктан бири-бирибизди динибизге, ишенимибизге карабай,
адамдыгыбызга, кыргыздыгыбызга карап мамиле кылсак ынтымак болот беле деген ой.
Ал эми “Диндердин єнїгїї тарыхы” сабагына келсек, заманыбыз жаш муундун дїйнє таанымы кенен болушун талап кылган учурда, динди да илим катары таануу коркунучтуу деле
эмес. Тескерисинче, “чала сабат
дин бузат” дегендей, ошо дин
боюнча сабатсыз болгондуктан
жаштарыбыз ар кайсы агымдарга кирип, Сирияга чейин кетип
жатышпайбы. Ал тургай жергебизде деле канчалаган “дин бузар” агымдар жаштарыбызды, ал
тургай жашамал эле жарандарыбызды да єзїнє тартып жатышат.
Болгону, дин боюнча сабак бере
турган мугалимдерди тандоодо
этият болуш керек го. Алдыўкы
кєз караштагы адистерден кїчтїї комиссия тїзїп, анан мугалимдерди тандап алса жакшы болот деген ойдомун.
Кудайдан тилегеним: Алла
Таала кыргызымдын жашынан
баштап, карысына чейин ыйман, акыл берсе экен. Айрыкча,
Эл башчылары эли-жери їчїн
баарына даяр болуп, єлкєбїздїн єнїгїїсї їчїн жол баштаса
экен. Кылым карыткан кыргыз
калкы бїгїн аялуубуз, азбыз...
Ошондуктан сакталып калуу,
мекенибизге эгедер болуу – биринчи максатыбыз болуш керек.
Ал їчїн ынтымак-ырашкерлїї
болуп, бири-бирибизге ызаатсый сезими менен мамиле кылсак. Жек кєрїї, сєгїнїп-сагынуу
сыяктуу пастыктарды жїрєгїбїздєн чыгарып таштасак...
– Маегиўизге ырахмат.
Фатима АБДАЛОВА
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ТУЗДУ ТУУРА ПАЙДАЛАНАЛЫ

Ишкерликти колдоо

КЄБЇ ЗЫЯН,
КЕМИ АНДАН
ДА ЗЫЯН

К

ыргызстан дїйнєдєгї 187 єлкєнїн ичинен тузду
колдонуу боюнча тєртїнчї орунда турат. Эл
аралык изилдєєлєр кєрсєткєндєй єлкєдєгї 20
жаштан жогорку курактагылар бир кїндє орто
эсеп менен 5,38 граммдан кєп туз жейт. Єлкєдєгї тузу
эў кєп азык нан жана ундан жасалган азыктар экени
аныкталган. Иликтєєлєр боюнча 300 граммдык бир
бєлкє нанга 4,7 грамм туз кошулаары белгилїї болгон.
Бул тамак-аш коопсуздугуна байланыштуу эл аралык
нормадан бир нече эсе кєп. Бирок, биздин єлкєдє тузду
кєзємєлдєй турган атайын эреже же бирдиктїї саясат
жокко эсе. Тузга байланыштуу саясат азыр аны йод менен
байытууга багытталган боюнча гана чектелген. Туура эмес
тамактануунун айынан организмдеги зат алмашуу начарлап,
жїрєк-кан тамыр, кант диабетине чалдыккандар жыл сайын
жашарып жана єсїїдє.

Кыргызстанда 2010-жылдан
бери 20 жаштан 69 жашка чейинки єлїмдїн 80 пайызына
жїрєк-кан тамыр, кант диабети себеп болууда. Инсульт
менен жїрєк талмасынан жылына 20 миўге чукул адам кєз
жумат. Дїйнєлїк Саламаттык
сактоо уюмунун маалыматына таянсак, Кыргызстанда
дал ушул курактагы жарандар
тузду бир кїндїк белгиленген
2,5 граммдык єлчємїнєн 2-3
эсеге кєп колдоно тургандыгы аныкталган. Албетте, буга кєчє тамактары болуп калган ар кандай тез тоюнтуучу
бургерлер, чипсы, кириешки сыяктуу ашыкча даам берїїчї татымалдар кошулган
тамактар менен кошо пепси,
кола сыяктуу газдалган суусундуктар биринчи себеп болууда. Ага аз кыймылдуулук
кошумча болот.
Борборубуздагы тажрыйбалуу диетолог-нутрициолог
Жазгїл Жайчибаева ага кайрылган бейтаптардын кєпчїлїгї ун, кїрїч сыяктуу оор
сиўген углеводдорду жеп, таттуу, газдалган суусундуктардан
баш тарта албай кыйналып жатышкандарын айтат. Ал кайсы
азыктарда туздун ашыкча кєп
болоорун санап берди:
- Биз колдонгон эт, балыктын єзїндє деле адамдын организмине жетишээрлик туз болот. Мисалы, уйдун эти бышканга чейин эле єзїнєн эки
граммдан беш граммга чейин туз бєлїп чыгарат. Эў эле
зыяндуу туздар менен кошулмалар колбаса, сосиски сыяктуу жарым-жартылай даяр
азыктарда болот. Бул азыктар эў эле пайдасыз азыктарга кирет. Курамына зыяндуу
боёктор, татымалдар, єтє кєп
єлчємдє туз кошулат. Мисалы, кєпчїлїк сїйїп жеген жїз
грамм колбасада бир граммдан

ашык туз бар. Бул керектїї єлчємдєн єтє эле кєп. Майонез
жана ага окшогон ар кандай
соустарда да туз ашыкча кошулат. Колбаса, сыр менен жасалган бир бутерброддо бир кїнгє
керектїї туздун ашыкча нормасы бар. Андыктан, жеп жаткан тамакка кылдаттык менен
мамиле кылуу керек. Тамакка
даам берсин деп кошуп жаткан
кургак татымалдарда дагы туз
єтє эле ашыкча нормада. Тузду
ашыкча колдонуунун натыйжасында адамдын организминде кан, зат алмашуу начарлап,
жїрєк-кан тамыр ооруларынын келип чыгуу жагдайлары
кєбєйєт. Тузду ашыкча колдонуунун кесепетинен кан басым
жогорулап, єт менен бєйрєктє
таштын пайда болуу коркунучу келип чыгат,- дейт.
Ал эми Нарын борборлоштурулган аймактык ооруканасынын реаниматологу Бекмамат Сураповдун айтымында,
Нарын тарапта бийик тоолуу
їчїн эмес, туура эмес тамактануунун кесепетинен ооруга чалдыккандар арбын. Тузду
ашыкча колдонуунун кесепетинен облустун жашоочуларынын кєпчїлїгї артериялык кан
басымдын жогорулашы, єт жана бєйрєк, табарсык каналдарына таш толуп калуу дарттарынан жабыркашат. “Мисалы,
Нарын аймагында ичїїчї суу
да шор болгондуктан жогоруда
аталган оорулардын келип чыгыш шартын тездетет. Албетте,
мунун баарына стресс дагы єз
салымын кошот. Мындан болжол менен 20 жыл мурда 80-90
жашка чыккан аксакалдар кєп
болсо, азыр жашы 70тен ашкан
улгайган адамдар азайып кетти. Статистикалык маалыматты да карасак дал ушул Нарын
облусунда єлкєнїн башка аймактарына салыштырмалуу
жїрєк-кан тамыр ооруларынан

жапа чеккендер жана каза болгондор кєп. Учурда бул аймактагы 25 жаштан эле кан басымдын жогорулугунан дары ичкендер арбын. Ага климаттык
шарт гана эмес, кїнїмдїк керектелїїчї тамак-аштары да
негизги себеп катары кирет.
Кан басымынын жогорулашы
жїрєктє ашыкча чыўалууну
пайда кылып, жїрєк оорусуна алып келїїчї негизги фактор экенин эсибизден чыгарбашыбыз керек. Эмнеге илгери адамдар аз ооруган? Себеби, айран-сїттї кєп ичишкен,
азыркыча айтканда клетчаткага бай талканды кєп колдонушкан. Азыр турмуш шартка
байланыштуу айран-сїттєрдї
сатышып, картошка, макарон
сыяктуу азыктарды кєп колдонуп калышты. Жада калса жаш
балдар да нык тоюп алышып,
смартфон колдорунан тїшпєйт. Спорт менен машыкпай,
аз кыймыл-аракеттен да оору
пайда болоорун алдын алышпайт. Натыйжада, жугуштуу
эмес ооруларга чалдыккан
миўдеген жарандарыбыз жаштайынан жумушка жарабай калууда. Андан кыргыз экономикасы жылына орто эсеп менен
17,1 миллиард сом зыян тартат
экен”, - дейт ал.
Борборубуздагы И.Ахунбаев
атындагы улуттук госпиталдын
кардиологу Бїбїсара Алдаярова жогорудагы кесиптештеринин айрым пикирлерине таптакыр каршы. Анын маалыматы боюнча тузду азайтуу жїрєк оорусуна же єлїм коркунучуна эч кандай таасир этпейт.
“Туздун химиялык аталышынатрийдин хлориди. Андан
адам толук баш тарта албайт.
Адамдын организмине ал зарыл. Бирок, аны орточо колдонууга гана болгон дараметибизди жумшашыбыз керек.
Изилдєєлєр кєрсєткєндєй тузу
аз диета кандагы холестеролду 2,5%, тирглицеридди 7%га

кєбєйтєт. Ал эми башка изилдєєлєр боюнча туздун чектелиши инсулинге туруктуу болушу
мїмкїн. Бул инсулиндин эффективдїї иштебешине, кандагы канттын деўгээлинин жогорулашына жана диабет оорусуна алып келет. Туз колдонбоо диетасы гипонатриемия же
аз кандагы натрий деп аталган ооруну шартташы мїмкїн. Ошондой эле кадимки эле
буттун тырышып калуусу улуу
адамдарда жана спортчуларда
кєп кездешет. Жайдын аптаптуу ысыгында талаа спортчулары кєп тердегендиктен кїнїнє 4-6 чай кашык туз жоготушу мїмкїн. Мындай учурда
табигый туз булагы болгон
тамактарды жесе, спазмдын оорчулугун тємєндєтєт. Андан сырткары
ич єткєктїн орточо
жана оор тїрлєрїндє, тишти кариестен сактоо їчїн да
организмде туздун
керектїї єлчємдє
болуусу шарт. Мындай мисалдар менен
тузду ченемсиз колдоно берсе болот дегенден алысмын. Бирок, аны азайтуу менен
табигый жана пайдалуу
азыктар менен ордун толтурганга їйрєнїшїбїз маанилїї. Витаминдерге, минералдарга, клетчаткага жана керектїї азыктарга бай тамактарды
жешибиз керек. Жалпысынан,
туура тамактануу жана сергек
жашоо образы менен тузду орточо керектєєгє їйрєнєлї дегим келет.
Жакында, Гарвард университетинин окумуштуулары тузга байланыштуу кызыктуу жагдайга туш болушкан. Алардын
узак убакыттагы изилдєєлєрї туз организмдеги майларды майдалап жок кылууга жардам берээрин аныкташкан. Буга чейин алар туз адамдын денесиндеги суюктуктун бєлїнїп
чыгышын жайлатып, кан басымды жогорулатып, ашыкча
салмак кошууга жол ачат деген тыянак чыгарып келишсе,
космонавттарга жасаган анализдеринен кийин пикирлерин
єзгєртїшкєн. Алар туздуу тамак жеген космонавттар суюктук ичпестен эле, аны кєп санда бєлїп чыгара баштагандарын байкашкан. Окумуштуулар мындай єзгєрїїлєрдї
май менен байланыштырып,
туз майды эритип жок кылат
деген тыянакка келишкен. Андан сырткары, алар тарабынан
чычкандарга жасалган эксперименттин жыйынтыгы да кєп
туз жеген жаныбарлар єзїнїн
салмагын туруктуу кармап жїрєєрїн кєрсєткєн.”
Адистердин мындай пикирлеринен кийин, ким кандай тыянак чыгарат єзї билет.
Ошентсе да, Дїйнєлїк саламаттык сактоо уюму биринчи кезекте туура тамактануу, кыймылдуу жашоо образын улуттук маданиятка айлантпасак,
єсїп келе жаткан муундун
саламаттыгы чоў коркунучка кептелээрин эскертет. Андыктан, єлкєдє тузду орточо
керектеген мамлекеттик деўгээлдеги бирдиктїї саясат иштелип чыгышы керек.

ПАЙЫЗСЫЗ
НАСЫЯ БЕРИЛЕТ
Кыргызстанда пандемиядан улам
кабылган кризистен чыгууга кємєктєшїї максатында, чакан жана орто ишкерликти колдоо боюнча атайын иштелип чыккан долбоордун
негизинде, соода жана тейлєє тармагы менен алектенген 1164 жаран
390,9 миллион сом пайызсыз насыя
алышты. Долбоор айыл чарбасынан
башка ишкерликтин дээрлик бардык тїрїн каржылайт.
Салык мыйзамдарына ылайык
иштеген жана жылдык акча жїгїртїїсї 8 миллион сомдон ашпаган
жеке ишкерлер 250 миў сомго чейин
ала алышат. Ал эми соода жїгїртїїдє жылдык акчасы 30 миллион
сомдон ашпаган юридикалык жана жеке жактар бир миллионго жакын алса болот. Насыя алууну каалагандар їчїн єлкєдєгї 11 коммерциялык банк кызмат кєрсєтїїдє.
Кайтаруу мєєнєтї 18 ай. Жалпысынан бул долбоорго 72 миллион
доллар (7 миллиарддан ашык сом)
каралган.

ЖАЎЫ ЖУМУШ
ОРУНДАР
Тїркиялык инвесторлор Кыргызстанда 25 миллион долларлык инвестициялык долбоорду ишке ашырат. Кыргыз Республикасынын президентине караштуу инвестициялар
боюнча улуттук агенттиктин директору Равшан Сабировдун билдирїїсї боюнча анын Єзбекстанга болгон иш сапарында тїрк инвесторлору ишке ашырган “Zelal
Tekstil” фабрикасынын ишмердиги
менен жакындан таанышкан. Анда миўден ашуун жумушчу орун
тїзїлгєн. Сїйлєшїїлєрдїн негизинде тїрк инвесторлору биздин
єлкєгє чакырылган. Учурда алар
Кара-Балта килем комбинатын
сатып алышып, Єзбекстандагыдай долбоорду ишке ашыруунун
їстїндє иштеп жатышат. Аталган
инвестициялык долбоор дагы 25
миллион долларды тїзїп, “Декна Бишкек текстиль” деп аталды.
Учурда инвесторлор курулуш иштери менен алектенип, жакын арада анын ачылышы кїтїлїїдє. Алдын ала тїзїлгєн пландар боюнча
анда миўден ашык жумушчу орундар тїзїлєт.

ИШТИ БАШТОО
БАТ БОЛОТ
Экономика министрлиги ишкерликти жаўы баштаган жарандар
їчїн уруксат кагаздарын же лицензия алууну жеўилдетїї максатында уруксат кагаздарынын бирдиктїї электрондук маалымат порталын иштеп чыкты. Аталган портал
Эл аралык финансы корпорациясы
(IFC) менен биргеликте иштелип
чыккан. Алгачкы кадам уруксат
кагаздарынын бирдиктїї электрондук реестри аркылуу ишке ашмакчы. Ал - уруксаттарды алуунун укуктук, процедуралык жана каржылык аспектилери боюнча
толук маалыматты камтыган база. Реестр жеке жана юридикалык
жактарга бизнес жїргїзїї їчїн эў
кыска мєєнєттє онлайн режимде
керектїї маалыматты алууга жардам берет. Бїгїнкї кїндє реестрде
160ка жакын уруксат кагазы боюнча маалыматтар камтылган жана
кїн сайын маалымат база толукталып турат.

Бетти даярдаган Разия ЖООШБАЕВА
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ЧЫНДЫК ЧЫРКЫРАГАНДА

СУЗАКТАГЫ ЖЕР САТУУ “БИЗНЕСИ” ТОКТОЙБУ?
КР Башкы прокурору
ЗУЛУШЕВ Курманкул Токторалыевичке,
Жалал-Абад областынын прокурору
КИЯЗОВ Алмаз Кемелбековичке
Антикоррупциялык элдик кєзємєл (АКЭК)
коомдук бирикмесинин Жалал-Абад областы
боюнча координатору Орозов Анарбайдан
(Жалал-Абад шаары, Мамыр Баатыр
кєчєсї, їй №38, тел.: (0773) 14-66-00)

АРЫ3
01.04.2022-жылы Кыргыз Республикасынын "Жер-укуктук
мамилелерди жєнгє салуу жєнїндє" Мыйзамы кабыл алынып, 09.04.2022-жылы Кыргыз Республикасынын Президенти С.Н.Жапаров "Жерлерди єзїм билемдик менен мыйзамсыз ээлеп алуу фактыларын болтурбоо боюнча чаралар
жєнїндє" Жарлыкка кол койгон.
Тилекке каршы, єлкє аймагында айыл єкмєт башчылары
тарабынан документтерди жасалмалап айдоо аянттарын, айрыкча сугат їлїш жер ээлерин алдоо-коркутуу жолдору аркылуу єзїм билемдик менен мыйзамсыз ээлеп алуу фактылары
орун алууда. Жер тилкелери мурдагы айыл єкмєт башчыларынын атынан жасалмаланган буйрук, чечим, токтомдордун
негизинде жарандарга жеке-турак жай куруу їчїн сатылып,
анын негизинде Архитектура жана "Кадастр" мамлекеттик
мекемелери тарабынан жарандарга "Жер участогуна болгон
менчик укугу жєнїндє мамлекеттик актылар" берилип жатат. Кыскача айтканда, жергиликтїї єз алдынча башкаруу
органдарынын деўгээлиндеги коррупция "дїркїрєп" єсїїдє. Мындай мыйзамсыз кєрїнїштєр мамлекет башчысы
С.Жапаровдун жїргїзїп жаткан саясатына карама-каршы
келген саясий-экономикалык диверсия деп эсептейм жана
тємєндєгї кашкайган їч фактыны далил катары келтирем:
Биринчиси: Сузак районундагы Таш-Булак айыл
єкмєтїнїн 09.08.2000-жылдагы №255 буйругу;
Аталган буйрукта Таш-Булак айыл єкмєтїнїн башчысы
С.Качкынбаев Таш-Булак айыл єкмєтїнїн Чолок-Терек айылынын тургуну Джурабаева Калбу Сайдалиевнага менчик
їй куруу їчїн 0,06 га жер участогун Ынтымак айылынын
Жаўы-Арал участкасынан ажыратып бергендиги кєрїнєт.
Бирок бул карандай калп! Эмне їчїн? Мыйзамдык жагынан алып караганда Кыргызстан эгемендик алган 30 жылдан ашуун убакыт ичинде Таш-Булак айыл єкмєтїнїн балансында турган айыл чарба жерлери 3 (їч) жолу калктуу
конуштар категориясына которулган.
1) Кыргыз Республикасынын Єкмєтїнїн 2004-жылдын 4-январдагы №01 токтому менен айдоо аянттары "калктуу
конуштар" категориясына: №347-контурдан – 8,54 га,
№350-контурдан – 4,56 га, №377-контурдан – 12,1 га,
№134-контурдан – 16,0 га, №296-контурдан – 2,5 га,
№295-контурдан – 4,9 га жер которулган;
2) Кыргыз Республикасынын Єкмєтїнїн 2005-жылдын 18-августтагы №384 токтому менен Таш-Булак айыл єкмєтїнїн 34,85 га айдоо аянттары (анын чинен №326-контурдан – 2,10 га, №347-контурдан – 2,97 га) "калктуу конуштар" категориясына которулган;
3) Кыргыз Республикасынын Єкмєтїнїн 2007-жылдын
19-октябрдагы №481 токтому менен Таш-Булак айыл єкмєтїнїн 66,5 га айдоо аянттары (анын ичинен №350-контурдан – 2,33 га, №326-контурдан – 3,0 га) "калктуу конуштар" категориясына которулган.
Ошентип, 30 жыл аралыгында болгону 2004-20052007-жылдары Таш-Булактан жалпысынан 200 гектарга жакын айдоо аянттары "калктуу конуштар" категориясына которулуп жатат. КРнын "Жер кодексинин" 20-беренесинин
12-пунктунда айрыкча баалуу айыл чарба жерлерин (анын
ичинде айдоо аянттарын) жерлердин башка категориясына
которуу Кыргыз Республикасынын Єкмєтїнїн гана компетенциясына кирээри кєрсєтїлїп турат.
Демек, 2000-жылы Таш-Булак айыл єкмєтїнїн башчысы болуп иштеп турган С.Качкынбаев (айтмакчы, бул адам
азыр арабызда жок, каза болуп калган) КРнын Єкмєтї
2004-2005-жылдары Таш-Булактын айдоо жерлерин “калктуу конуштар категориясына котороорун билїїсї мїмкїн
да эмес, трансформация боло элек жерге мындай "буйрукту" чыгарууга укугу да болгон эмес.
Таш-Булак айыл єкмєтїнїн 09.08.2000-жылдагы №255
буйругунда К.Джурабаевага берип жаткан Жаўы-Арал участкасындагы жер №326 контурда турат. Аталган 326-контурдагы айдоо аянттары КРнын Єкмєтїнїн 2005-жылдагы №384
жана 2007-жылдагы 481-токтомдору менен которулгандыгы
жогорудан белгилїї болду.
Ал эми айыл єкмєттїн 09.08.2000-жылдагы №255 буйругунун дубликатын К.Джурабаевага 14.01.2021-жылы Таш-Булак
айыл єкмєтїнїн жооптуу катчысы З.М.Зумаев берип жаткандыгы эки эсе шек жаратат. Дубликатта єкмєт башчы С.Качкынбаевдин аты-жєнї кєрсєтїлгєнї менен анын колу коюлуп,
айыл єкмєттїн мєєрї басылган эмес. Эгерде айыл єкмєттїн
архивинде аталган буйруктун тїп нускасы сакталган болсо
(же мамлекеттик архив кызматында) анда дубликат эмес, ал
буйруктун кєчїрмєсї кїбєлєндїрїлїп берилїїсї тийиш эле.
Сєз болуп жаткан буйруктун негизинде "Кадастр" мамлекеттик мекемесинин Сузак филиалы тарабынан К.Джурабаевага 2022-жылдын 30-мартында Ч № 1061933 сандуу менчик укугу жєнїндє мамлекеттик акт берилген. Бул укукту

аныктоочу документ да мыйзамсыз деп эсептейм. Анткени, "Кадастр" мекемеси 2000-жылы 326-контурдагы айдоо
аянттары трансформация болбогондугун билїїгє тийиш
эле жана жасалма документтин негизинде мамлекеттик
актыны берїїдєн баш тартууга укуктуу болгон. Мындан
сырткары, жеке турак-жай курууга жер участокторун берїї жєнїндє чыгарылган жергиликтїї єз алдынча башкаруу органдарынын актылары (токтом, чечим, буйрук)
їч нускада чыгарылып, Архитектура жана Мамлекеттик
каттоо органдарына жєнєтїлєт. Аталган мамлекеттик органдар жергиликтїї єз алдынча башкаруу органдарынын
актыларынын тїп нускасына негизделип иш-аракеттерди
жїргїзїїгє милдеттїї болчу.
Ал эми турак-жай курууга жер тилкесин алган "Джурабаева Калбу Сайдалиевна деген ким?" деген суроого келе
турган болсок, ал бїгїнкї кїндє Таш-Булак айылдык кеўешинин депутаты, Чолок-Терек айылындагы Т.Идирисова
атындагы мектептин директору. Эл арасында 2021-жылы
айыл єкмєт башчысын шайлоодо К.Джурабаева азыр єкмєт башчысы болуп турган Н.Самудиновдун талапкерлигин
"катуу" колдогондугу, алардын ортосунда єз ара ооз эки келишим болгондугу, эгер Н.Самудинов єтїп калчу болсо жер
тилкесин берїїгє убада бергендиги жана шайлоо бїткєндєн
кийин алардын арасында жерге байланыштуу "кєйгєйлєр"
жаралгандыгы айтылып жїрєт. Мїмкїн мунун да чындыгы
бардыр. Кандай болгон кїндє да мектептин жогорку билимдїї директору К.Джурабаева єзїнє чыгарылган 2000-жылдагы буйруктун тїп нускасын єз убагында албай, арадан
21 жыл єткєрїп депутат болгондон кийин гана "дубликат"
алып жатат. "Буйруктун тїп нускасы жана ага тиркелген документтер кайда?" деген суроолор шек жаратпай койбойт.
Экинчиси: Таш-Булак айыл єкмєтїнїн
08.11.2008-жылдагы №533 токтому;
Бул токтом менен Таш-Булак айылынын тургуну Тораходжаева Барно Разыковнага 600,0 кв.м жер участогу жеке
турак-жай курууга берилип, 12.03.2018-жылы Ч №763210
сандуу жеке менчик укугу жєнїндє мамлекеттик акт алынган. Андан кийин, т.а. мамлекеттик акт алынгандан 2 ай
єтїп Б.Тораходжаева єзїнїн наамындагы жер участогун Наркулов Рысбек Абдуллаевич аттуу адамга 400 000
сомго сатып жиберген. Бул тууралуу алардын ортосунда 30.05.2018-жылы сатуу-сатып алуу келишими тїзїлїп,
келишим мамлекеттик каттоо органында №15362 саны менен катталган.
Бул укук берїїчї жана укукту аныктоочу документтер
да жасалмаланган деп эсептейм. Анткени, 2008-жылы ТашБулак айыл єкмєтїнїн башчысы болуп Т.У.Гиязов иштеп турган. Ал эми аталган айыл єкмєт аймагында 2008–2017-жылдар аралыгында айдоо аянттары, сугат їлїш жерлери мыйзамсыз жеке турак-жай курууга жарандарга бєлїнїп кеткендиги боюнча бир нече кылмыш иштери козголуп прокуратура, финполиция, УКМК органдары тарабынан тергєє иштери
жїрїп, жыйынтыгында айыл єкмєттїн жана тиешелїї мамлекеттик мекемелердин кызматкерлеринен турган 9 адам сот
жообуна тартылган. Алардын арасында баштагы айыл єкмєт башчысы, кийин КРнын Жогорку Кеўешинин депутаты
болгон М.А.Исаков да бар эле. Бул факт жалпы республика
боюнча сенсация жаратып, массалык маалымат каражаттарында їзгїлтїксїз жарыяланып турган Мыйзам боюнча
сот тарабынан жалпыга белгилїї деп таанылган жагдайлар
далилдєєнї талап кылбайт. Айыпкер 9 адамга карата чыгарылган сот актылары мыйзамдуу кїчїнє кирген.
Сот актыларында соттук териштирїї 2008-жылдын июнь
айынан 2017-жылдын соўуна чейинки убакытты камтыгандыгы жана ушул убакыт аралыгында мыйзамсыз, жасалма 380 токтом мыйзамсыз деп табылып, алардын негизинде берилген менчик укугу жєнїндєгї мамлекеттик актылар
да жокко чыгарылган.
Бирок, сот актыларында Таш-Булак айыл єкмєтїнїн
08.11.2008-жылдагы №533 токтому кєрсєтїлгєн эмес. Демек, бул токтом ошол кездеги айыл єкмєт башчысы Т.Гиязовдун атынан жасалмаланып, кийин чыгарылган деп божомолдоого болот.
Ал эми Тораходжаева Барно деген ким? Ал 2008-жылы
айыл єкмєттїн жооптуу катчысы болуп иштеген, 2012-жылдан баштап айыл єкмєт башчысынын орун басары болгон Тораходжаев Давлатходжанын жакын тууганы. Б.Тораходжаева 1986-жылы туулган, т.а. 2008-жылы 22 жашта гана болгон. Ал жеке турак-жай курууга жер участогун сурап арыз
менен кайрылганбы, жерге муктаж адамдардын тизмесинде
болгонбу, жер комиссиясында арыз каралып корутунду чыгарылганбы? Бул жагдайлар да тереў иликтєєгє алынууга
тийиш! Эў негизгиси, 2018-жылы март айында мамлекеттик
акт алынып, 2 айдан кийин башка адамга сатылып жаткан
факты кооптондурат.

Їчїнчїсї: Сузак районуўдагы С.Атабеков айыл
єкмєтїнїн 18.04.2002-жылдагы №79 токтому,
06.08.2004-жылдагы №303 токтому жана
08.08.2004-жылдагы №305 токтомдору;
Бул токтомдор менен, т.а. 18.04.2002-жылдагы №79 токтом менен 1984-жылы туулган Розанахунов Хамдамжанга 0,08 га, 06.08.2004-жылдагы №303 токтом менен Мамадалиев Захиджанга – 0,06 га, 08.08.2002-жылдагы №305 токтому менен 1986-жылы туулган Мамадалиев Музаффарга 0,06 га жер аянттары Бек-Абад айылынан жеке турак-жай
куруу їчїн жеке менчикке бекитилип берилген.
Токтомдордун негиздемеси коёндой окшош:
"Кыргыз Республикасынын Жер Кодексинин
13,31,32-статьяларына таянып, Кыргыз Республикасынын Єкмєтїнїн 18.08.2005-жылдагы №384 токтомунун негизинде арызды канааттандыруу максатында
С.Атабеков айыл єкмєтї токтом кылат..."
Байкадыўыздарбы, токтомдор 2002 жана 2004-жылы чыгарылып, КРнын Єкмєтїнїн али кабыл алына элек, т.а. болочокто 2005-жылдын 8-августунда кабыл алынуучу №384 токтомуна шилтеме жасалып, "кєзї ачыктык" менен чыгарылып
жатат. Ал эми токтомдордогу айыл єкмєт башчысы (ошол
кездеги) С.Ормоновдун атынан коюлган колдор да ар башка.
Баса белгилей кетїїчї жагдайлар: токтом чыккан учурда
Х.Розанахунов менен Мамадалиев Музаффар 18 жашта болгон. Ал эми Х.Розанахуновго берилген токтомдо:
"... Бек-Абад айылынан мурда 1994-жылы №72 контурунан турак жай куруу їчїн жер участкасын алып,
бирок тїрдїї себептер менен токтом аткарылбагандыгына байланыштуу, ошол алган 0,08 га жер участкасы жеке менчикке бекитшип берилсин" деп кєрсєтїлїп турат. Эгер токтомдогуларга ишене турган болсок, анда
1994-жылы 10 жаштагы Х.Розанахуновго турак-жайга жер
берилип жатпайбы?!.
Атабеков айыл єкмєтїнїн сєз болуп жаткан токтомдору
2002-2004-жылдары эмес, жакынкы эле мезгилдеги айыл
єкмєт башчысы тарабынан жасалмалангандыгы, жадагалса КРнын Єкмєтїнїн 2005-жылдагы №384 токтомуна кєўїл бєлїп койбогондугу кєрїнєт. Токтомдорго "жер
ээлеринин" паспорт кєчїрмєлєрї да тиркелген. Демек,
бул адамдарды издеп таап токтом качан жана ким тарабынан жасалмалангандыгын, жасалма-токтомдун негизинде менчик укугу жєнїндє мамлекеттик актылар берилгендигин жана жер участокторунда сатуу-сатьп алуу келишимдери тїзїлгєндїгї боюнча тереў иликтєє жїргїзїлїїгє
тийиш деп эсептейм.
Жогорудагы фактылардын негизинде жана Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 105-беренесин, "Кыргыз
Республикасынын прокуратурасы жєнїндє" Мыйзамдын
4-беренесинин 2-б.4-п. жетекчиликке алып
СУРАНАМ:
1. Арызды єз кєзємєлїўїздєргє алууну;
2. Келтирилген фактылар боюнча кылмыш ишин козгоп,
ар тараптуу жана тереў иликтєє жїргїзїїнї;
3. Атайын "тергєє тобун тїзїп, Сузак райондук Мамлекеттик каттоо кызматы тарабынан ("Кадастр" ММ) 2008-жылдан бери карай канча жаранга жерге болгон менчик укугу
жєнїндєгї Мамлекеттик актылар берилгендигин жана алардын канчасы сот тарабынан жокко чыгарылгандыгын тактап, ал эми калган Мамлекеттик актыларга (жарактуу деп
эсептелинип турган) негиз болгон укук берїїчї документтерди (буйрук, чечим, токтом) тїп нускасына салыштырып
текшерип чыгууну;
4. Сузак районундагы Таш-Булак жана Атабеков айыл єкмєттєрїнїн, райондук архитектура, мамлекеттик каттоо кызматтарынын тиешелїї кызматкерлерин жоопко тартууну;
5. Арызга КРнын "Жарандардын кайрылууларын кароо
тартиби жєнїндє" Мыйзамдын талаптарына ылайык мєєнєттє жана тартипте конкреттїї укуктук актыларга шилтеме жасоо менен жїйєєлєштїрїлгєн жоопту берїїўїздї.
Арызга кєчїрмєлєрї тиркелет:
1) Таш-Булак айыл єкмєтїнїн 09.08.2000-жылдагы №255
буйругу;
2) 30.05.2018-жылдагы Б.Тораходжаева менен Р.Наркуловдун ортосундагы жер тилкесин сатуу-сатып алуу
келишими;
3) С.Атабеков айыл єкмєтїнїн 18.04.2002-жылдагы №79
токтому;
4) С.Атабеков айыл єкмєтїнїн 06.08.2004-жылдагы №303
токтому;
5) С.Атабеков айыл єкмєтїнїн 08.08.2004-жылдагы №305
токтому.
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КУУДУЛ ЖАНА КУУ ТУРМУШ
Кыргыз Республикасынын эл артисти,
куудул Келдибек НИЯЗОВ:

“УСУБАЛИЕВ КЄЛДЇ
КАНТИП ТАЗАЛАГАН?”
(Башталышы гезиттин
21.06.2022-ж. №54 санында)
Эми экинчи айта турган кишим бул Кыргызстанды дээрлик
чейрек кылым башкарган Турдакун Усубалиев жєнїндє. Сексенинчи жылдардын орто чени. Ал
убакта Ысык-Кєлгє чыгармачылык сапар менен сентябрь айынын орто ченинде барчубуз. Сезон учурунда эл кєп, кыйсыпыр.
Окуучулар мектепке, студенттер
жогорку окуу жайларга кетип, эл
да жай турмушуна кайтып, жашоо кадимки ыргагына тїшчї.
Ал кезде Кєл тим эле бошоп калат. Кєлгє бардык, жетекчибиз
Эстебес Турсуналиев. ЧолпонАта шаарынын башчысы, райкомдор: “Эстеке, эми каалагандай эс ала бериўиздер. Кыргызстан КП Борбордук Комитетинин 1-секретары Турдакун Усубалиевичтин резиденциясы да
бош турат. Баары кетти. Кааласаўыз ал кишинин ордуна жатсаўыз да болот. Ошол жерге бир
жума жатып эс алыўыздар. Сиздер эс албаганда ким эс алмак
эле” деп калды. Эстебес байке суу
кєрсє эле кайырмак салып калчу.
Ал киши балыкчы болчу. Кетип
баратканда Боомдун ичинде токтой калып деле кайырмак ыргыта берчї. Же бир анысына балык
тїшсєчї. Анан жанагы ЧолпонАта шаарынын башчысы минтип
айтып берди:
“Резиденцияга жакында Турдакун Усубалиевич атасын алып
келип, 10 кїн эс алып кетти. Атасын алып келгенин эч бир жан
билбесин деген экен, бир да киши сурап, басып келген жок. Усубалиев єзї ошентип айттырыптыр. Атасы сексенден ашып калган, ак сакалчан, дамбал кийген
адам экен. Атасын жылаўайлак кумга бастырып, тїштє сууга тїшїртєт. Массаж жасатып,
кїнї-тїнї жанында болуп, мїнєздєп тамак жасатып берет. Он
кїндєн кийин атасын Кочкорго
алып кетип жатып “эртеў райкомдор, раисполкомдор, анан
бардык пансионаттын директорлору, кїч органдары эрте менен
саат тогузга чогулсун” деп айтат.
Биз эмнеден жаза тайып калдык
экен деп коркуп калдык. Бейчеки
бир киши басып келген эмес. Эртеси чогулушта Усубалиев “менин бул жерге келгениме 10 кїн

болду. Менин бир баамдаганым,
Кєлдїн їстїндє кишиден да кайык кєп болуп кетиптир. Кайык мингендер тээ кєлдїн ортосуна чейин сїзїп барып, жїрє беришет экен. Ошол кайыктагылар ажатканага каякка барышат? Жээкке жакындары чыга калат, а тээтиги 300-500 метр
тереўге сїзїп кеткендер ажатканага каякка барат?” деп сурады.
Эч ким жооп бере албай калды.
Тымтырс. Усубалиев кайра минтип айтты “Алардын баары Кєлгє заара кылышат. Анан кантип
Кєлдї таза сактайбыз. Ушуга кєўїл буруп койгула” деп баш-аягы
10 мїнєттєй сїйлєдї да кетип
калды. Эртеси кайыктын баарын
сырдап, капталына номерин жазып, жээкке чынжыр менен байлап койдук. Бир кїндє тартипке салып койдук. Кєлдїн їстїндє баягыдай башаламан жїргєн
кайыктардын карааны заматта
токтоду. Ошентип, Усубалиев бир
эле сєзї менен тазалап койгон.
Жакында Кєлгє барып келдим.
Баягы бир кездеги кайыктардын
ордун эми скутер дегендер басып
кетиптир. Тим эле жайнайт. Ал
скутерлер бензин менен жїрєт.
Калппы-чынбы билбейм, ар бир
министрдин, депутаттын бирден
эмес, эки-їчтєн скутерлери бар
дешет. Бїт бардыгы ижарага берилет. Усубалиевдин учурунда кайык, калак кантсе да таза
болчу. Азыр Кєлгє тїз эле бензин чачылып жатат. Анан кантип Кєлдїн тазалыгы жєнїндє
кеп салууга болсун.

БАЛЫКЧЫ –
КАРА-КЕЧЕ
ТЕМИР ЖОЛУ
Балыкчыда Аалы деген бир
аксакал киши бар эле. Каза болуп калды. Ошол киши Усубалиев менен жакын тууган болчу. Аалы байке Усубалиев тууралуу минтип айтып берген. Усубалиев каза болордон 4-5 жыл мурда эжебиздин жылдыгын бере
турган болуп, кабар айттырдык.
Катышпайт деп эле таарынып
жїрчї элеўер, эми барам, колужолум бошоду деп айтты. Саат
12ге болжолдошкон болчубуз,
келбейт, 1 болду жок. Телефонду да такыр албайт. Бул киши так
жїрчї эле, эмне болду деп сарсанаа боло баштадык. Анан саат
3тєргє барып келип калды. Келип эле “ой, атаўдын гєрї, оюмда бар эле, бирок ишке ашыра
албай калдым. Боомго кошумча
жол болсун деп, Токмок-Шамшы
жолун салдырмак болгон элем.
Бирок, чыгынбай калып кеткен
болчу. Мына азыр келе жатсам
жолго таш кулап, Боомдун ортосунда камалып калдым. Ошондо кээ бир иштерди токтотуп туруп, ушул жумушту аягына чыгарып бїткєрїп койсом болмок
экен” деп аябай єкїндї. Анан
кеп арасында “Балыкчы – КараКече” деген темир жолдун курулушун баштап, пландап койгон
элем. Аны айрымдар “Усубалиев
алжып, єзїнїн Кочкоруна темир
жол салдырганы калды” деп айтып чыгышкан. Бирок, ал жолдун максаты башка болчу. Жыл

КЕЛДИБЕК
НИЯЗОВДОН БИР
ШИЎГИЛ ТАМАША:
Согуш учуру, 1941-жылы Калык
Акиев Шаршенге айтат экен. “Эй,
Шаршен, тапкан-ташыганыбыздын
баарын фронтко жєнєтє берип єлє
турган болдук. Єзїбїз да этсиреп
кеттик. Сен Чїйдїн кулуну эмессиўби, бир жакшы жерде концерт
койдуруп, бизге бир шорпо ичирсеў
боло” деп айтат. Каке, сиздин бир
ооз сєзїўїз, бул ишти сєзсїз бїтїрєм дейт. Шаршен эртеси эле айтканындай чалынып-чулунуп кирип
келет. Тоо жактагы бир колхоздун
башкармасы макул болду, силерге
сойбогон бир койду, кимге соймок
элек деп айтты дейт. Эртеси барып концерт коюшат. Концерттен
кийин бир їйдє конок болушат. Бир
чоў койдун этин булоолотуп алдыларына коет. Этти сєєктєн шылып алып майдалап туурап, чыкка чылагыла дейт аксакалдар. Ал
кезде электр жарыгы жок. Эл керосин чырак менен жашаган кез. Бир
чоў чара менен жык бешбармак болот. Азыркыдай табакка салып, кашык берип отурбай эле ошол чарасы менен улам улуута тегеретип
жаўы эле жей баштаганда чырак
єчїп калат. Керосини тїгєнгєн экен
кєрсє. Їйдїн ичин заматта караўгылык басат. Їй ээси ары чуркап,
бери чуркап май таппай, айылдын
баш жагында паланча деген кишинин керосини бар, тез барып алып
кел деп жашыраак бирєєнї чаптырат. Бешбармак салган чара Шаршендин колунда. Кармап турса кээ
бирєєлєр чарага кол салып жиберет. Ошондо Шаршен Калыкка кайрылып "ой, Каке, буларга айтчы, кол
чаап олтурсун. Антпесе кээ бирлери жанталашып чарага кол салып
жатат" дейт. Калыктын айтканы
боюнча баары кол чаап олтурушат.
Бир топтон кийин керосин алып келип, чыракты жагышат. Чырак кїйгєндєн кийин баягы чарага толтура
бешмармак жарымдап калганын кєрїшєт. Баарыбыз кол чаап олтурдук
эле, муну ким жеп жиберди деп таў
калышат. Кєрсє Шаршен элге кол
чаптырып коюп, єзї сол колу менен чекесин чапкылап, оў колу менен бешбармакты жей бериптир.
сайын Кара-Кече кємїр кенинен миўден ашуун машина кємїр ташыйт. Жол бузулуп, тонналаган кїйїїчї май ысырап
болуп жатат. А поезд бир кїндє
эле Бишкек жылуулук борборуна керек болуучу кємїрдї ташып
коймок. Убаракерчилик, чыгым
болмок эмес. Экинчи жагы Нарынга бараткандагы капчыгай,
Сары-Булак менен Кара-Кужурга
барып, бир да тоону ашып олтурбай эле темир жол ЖетимТоонун тїбїнєн чыкмак. КараКужурга темир иштете турган
комбинат курулуп, аны КараКеченин кємїрї менен иштетмек. Бул темир жолдун пайдасы
аябай чоў болот деп Усубалиев
аксакал тээ союздун убагында
эле айткан экен. Кєрєгєч жетекчи болгон. Мен ал жакка концерт
коюп далай жолу бардым. Чын
эле бир дагы дєбє жок. Боомдун ичиндеги темир жол жїрїп
олтуруп так эле Жетим-Тоодон
чыкмак. Усубалиев ачуусу аябай
келгенде тек гана “курган балдар” деп койчу экен. Ошол темир
жолдун курулушу башталганда
биз дагы спорт сарайына концерт коюп “концерттен тїшкєн
акча темир жолдун курулушуна

жумшалат” деп жазып койдук.
Эми ойлосом, ошол кездеги орустун акчасы менен 300
миўдей акча тїшкєн. Биз, артисттер да, єз салымыбызды
кошконбуз. Концертти Усубалиев єзї келип ачып “Балыкчыдан имерилген жерге тактайча орнотуп, ал тактайчага
єнєрпоздор да темир жолдун
курулушуна жардам берген,
силердин атыўарды жаздыртып коем” деп айткан.

СТАЛИН ЖАНА
КУЛАТОВ
Эми Кулатов жєнїндє айтып берейин. Ал аксакал менен малчыларга кєп барып калдык. Эки тизеси ооруган киши
экен, жайында деле бутуна чокой кийип жїрчї. Тик учактан,
же унаадан тїшєрдє чокоюн
чечип, туфлисин кийип алчу.
Мейманга барганда отургучка
олтуруп, єзї менен такай ала
жїргєн иттин терилерин эки
тизесине ороп алат экен. Кулатовдун айтканын эми мен силерге айтып берейин.
“Москвага декадага барыш
їчїн 1939-жылы даярдык кєрїп жатабыз. Республиканын
жетекчиси Вагов деген орус
киши эле. “Ажал ордуна”, “Айчїрєк”, “Алтын кыз” деген їч
операны даярдашыбыз керек.
Мени жооптуу адам катары
дайындашкан. Москвага барып “Айчїрєктї” кое баштадык. Биринчи катарга олтурдук. Анан эле “Сталин келди” деп кїбїр-шыбыр болуп,
шатыратып кол чаап калдык.
Бир жигит чуркап келип “Сталин Вагов менен Кулатовду
жанына чакырып жатат” деп
калды. Менин жїрєгїм тїшїп калды. Сталинди мурдакийин жакындан кєргєн эмесмин. 1-секретарь Ваговду айтпай, дароо эле мага кайрылып:
“Жолдош Кулатов, сиз менин
оў жагыма олтуруўуз” деди.
Сїрдєп, тердеп-тепчип барып
олтуруп калдым. Ваговду болсо тек гана “сен бул жакка олтур” деп койду. Орусча жакшы
билбейм, суроо бербесе экен
деп ичимнен кыпылдап олтурам. Анан эле оюн башталды,
баарыбыз операны кєрїп олтурабыз. Айчїрєк кубулуп Ак кууга айланып кеткен жерине келгенде Сталин мага бурулуп “Товарищ Кулатов, как это понять”
деди. Мен тамталаўдап “Айчїрєк жена Семетей” дегенди араў
айттым. Башын ийкеп койду.
Бир убакта опера бїттї. Аябай
кол чаптык. Уюштурган чайыбыз бар эле. Сталин столду экиїч жолу айланып келди. Жай басат экен. Анан, 1-секретарь Ваговдон “Жолдош Вагов, ушундай
шедеврди жараткан элдин тилин
канча пайыз билесиў?” деп сурады. Вагов оозу-мурду кыйшайбай туруп “отуз пайыз билем”
деп жооп берди. Балээни отуз пайызбы, бир пайыз да билчї эмес.
Сталин “это очень мало” деп гана койду. Башка сєз айткан жок.
Ошентип декада бїттї. Фрунзеге келерибиз менен Вагов бюрону чакырып “жумуштан кийин 2
саатка калып, кыргыз тилин їйрєнєсїўєр” деген токтом чыгарды.
Ага чейин єгєйлєнїп келген кыргыз тили бат эле єз ордун тапты.
Їч айга жетпей бардыгы кыргызча сїйлєп калышты.
Ємїрбек ТИЛЛЕБАЕВ
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КАЙДА БАРЫП ОКУУ КЕРЕК?
К.И.Скрябин атындагы Кыргыз Улуттук агрардык Университети
2022-2023-окуу жылына окуу жайдын факультеттерине
1-курска тємєндєгї адистиктер жана багыттар боюнча
кїндїзгї жана сырттан окуу формаларына
КАБЫЛ АЛУУНУ ЖАРЫЯЛАЙТ

Ñ/Î-914
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ЇМЇТ ЭЧ КАЧАН ЄЧПЄЙТ

Тагдырдан жаралган музыка...
Бул ирет биз Поляк композитору Фредерик Шопендин
укмуштай лирика жана романтизми менен адамдарды
сыйкырдуу тїрдє єзїнє тартып турган "Жамгыр
тамчылары" музыкалык композициясына, дїйнєлїк
классикага айланган чыгарманын жаралыш тарыхына
токтолобуз...

Ф

редерик Шопендин Майоркада єткєргєн оор
жана драмалуу кышкы
кїндєрїндє жазган таў калычтуу
жеўил, уккулуктуу музыкалык
композициясы бар. Бул "Жамгыр
тамчылары"... Жамгырлуу кечтер музыканттын сезимдеринин
жакшылыкка болгон їмїтї менен айкалышып, укмуш музыкалык прелюдияга айланган.
Ал эми Шопендин "Жамгыр
тамчылары" музыкасын мурда
укпаган адам интернеттен бул
композицияны издеп кєрїїгє
аракет кылса, ага Сергей Кузнецов аранжировкалаган Ярослав
Никитиндин "Жамгыр шоокуму" музыкасын угуу сунуш кылынышы ыктымал. Азыр кєптєгєн
адамдар учурдагы орус композитору Ярослав Никитиндин «Жамгыр шоокуму» музыкасын Шопендин «Жамгыр вальсы» деп эсептешет (бирок чындыгында анын
мындай вальсы жок). Чынында,
«Жамгыр вальсы» деген ат да жаўылыш, анткени Никитинде да,
Шопенде да андай чыгарма жок.
Майоркада жазылган «Жамгыр тамчылары» композициясы
менен таанышууну каалагандар
кеўири тараган катачылыктан

(Башталышы гезиттин
14.06.2022-ж. №52 санында)
Андан бери канча суулар акты, ал ортодо таятасы да дїйнє
салды. А кемпир “Аккулум, Аккулум…” деп ичтен кїйїп жїрїп, бетинин бир ыптасы кыйшайып, кыйшайган тейде кала берген. Дагы Кудайга шїгїр,
кыздары жашоо-турмушка бышык чыгып, энени биринен сала
бири колдоруна алып бапестеп
багып келет. Чїйдїн абасы жеўил деп кєп учурда борбор калаадагы кыздарынын колунда.
Багуусу го жакшы дечи. Бирок
эненин ой-санаасынын баары
айылда. Єлгєндєн калган жалгыз туягы, уулу тээ алыскы тоо
этектеген айылда абышкасы экєє
ємїр кечирген їйдїн тїтїнїн булатып, коломтосунан от єчїрбєй,
очор-бачар жашап жатканы эле
эненин зор каниети… эле бул
жалгандагы! Басып-туруп ошолордун амандыгын тилеп, тобо
келтирип, “Жанкулумдан топурак буюрсун ылайым” дээр эле
байма-бай. “Єзїўдї ая, жаныўды
ая” деп акидей асылган кыздарына бой бербей, “кыздын тєрїнєн
уулдун улагасы артыкты” балп
эте айтып, айылды кєздєй жїрїп берер эле кээде эне. Жашырганда не, келини сїйїўкїрєбєй
эле тосуп алчу кемпирди, ага деле кайыл, билмексен болуп, коломтомдун ээси деп сєз тийгизбей мактап, жалгыз уулдун караанынан каниет алып, андан тєрєлгєн неберелерине жалыныпжалбарып жїрє берип, бир кїнї кайра сыркоолоп калганда,
кыздарына телефон чалдырып,

улам бул классикалык чыгарманын ордуна интернеттен Ярослав
Никитиндин “Жамгыр шоокуму”
музыкасынын “Жамгыр вальсы”
деп тарап кеткен композициясын
адашып угушат. Бул эки обонду єз-єзїнчє угуп кєргєн адам,
алардын ар бири єзїнчє ажайып
экендигин баамдай алат. Жамгыр тамчыларынын шыбырашынан шыктанган эки бирдей музыканттын єз чыгармаларында
жарата алышкан маанайларын
салыштырып кєрєлї...
Ярослав Никитин менен Сергей Кузнецовдун "Жамгыр шоокуму" чыгармасы да єз кезегинде
адам жан-дїйнєсїнє тынчтыкты, бейпилдикти уялаткан єзгєчє музыка. Бул композицияда жаркыраган мезгилдер менен
катар жагымдуу, жай гана жааган жамгыр эске тїшєт. Жеўил
бир кусалык, эскерїї угармандын сезимдерин кайып єтєт. Бирок тереў армандын жышаанасы
байкалбайт. Музыкадан жайкы
жашыл шибер, гїл жалбырактарынын кристалл тамчыларында
Кїн нурунун чагылышы, жамгырга жуунган гїлдєрдїн элеси
келип турат.
Ал эми Фредерик Шопендин

"Жамгыр тамчылары" бир кыйла татаал тїзїлїшкє ээ. Композициянын жарык жана кєўїлдїї
башталышы прелюдиянын борбордук бєлїгїндє тынчсыздануу
менен алмаштырылат, андан кийин кайрадан музыка жайлап,
лирикалык каармандагы тагдырга болгон кечиримдїїлїк, їмїт,
оптимисттик маанай єкїм сїрєт.
Бул чыгарманын маўызын тїшїнїї їчїн анын жаралуу тарыхын билїї керек. "Жамгыр тамчылары" бири-бирин сїйїшкєн
Фредерик Шопен менен Жорж
Санд кышты чогуу єткєргєн
Майоркада жаралган. Бул мезгил жазуучунун "Майоркадагы
кыш" чыгармасында да чагылдырылган, анда кєптєгєн поэтикалык саптар аралдын табиятын
сїрєттєєгє арналган:

Махабат САИДРАХМАНОВА

ШООЛА
(аўгеме )

артынан келип борборго алып
кетчї кыздарынын бири.
Кыздары дїнїйєгє карк, акчага туйтунган немелер болсо деле кээде энеге оюн-чындан таарынып, тамашага салып тийишип калат.
– Аай апа, жок дегенде бир айлык пенсияўызды бизге бєлїп
берип койсоўуз боло айланайын?
Эч нерсесин кєрсєтпєй айылга
эле сала бересиў, биз деле балаўбыз го акыры?
Эне моюн берчїбї, кайра каарып єтєт дакылдап-шакылдаган
кыздарын.
– Ботом, силерге эмне кереги
бар акчанын? Єзїўєрдїкї єзїўєргє жетмек тїгїл ашып жатпайбы, акча деген айылга керек!
Мал-жандын чєбї, отун-суу деген бар! Жанкулум жалгыз жанын карч уруп жїрсє… А кєрєк
силер деле жардам бергиле ошого!
– Каап! Кайра ушинтесиз да

апа! Жанкулуўуз эмне сиздин
пенсияны эле карап калыппы!
Кудайга шїгїр, мал-жандуу эле
го?
– Мал-жандуу деп… Ошо малжанды бакканга да кїч керек,
малдын да малдай азабы болот
ботом.
– Анын балдары деле тыў чыгышпадыбы, алар сиздин биртике тыйынды карап калчу немелер
эмес, апа. Бекер эле убайымдана
бересиз. А кєрєк чєнтєгїўєргє
салып койсоўор деле, жок дегенде єзїўїзгє дем-кїч болуп турат
акча дегениў. Оюўуздун баары
эле айыл, ай тийсе деле Жанкулга тийсин, кокуй кїн тийсе деле
Жанкулга тийсин деп!
– Шїк ээ! Антчї эмес! Мен єлсєм силер эмес, ошол кємєт мени. Жанкулум кємєт! Ошондон
топурак буюрсун Кудайым.
Мындай сєз эненин акыркы бїтїмї экенин баары билип
бїткєн, ушундан кийин бирдеме

«Биздин оў тарапта жайлоо катары колдонулчу адырлар барабара бийиктеп, карагайлуу тоолорго єтїп кеткен. Ошол тоолордун этегинде кыштыр-жайдыр,
кїн кїркїрєгєн маалда да тоо дарыясы агат. Бирок ал биз келгенде шагыл, брусчатка менен чектелген, куурап калган каналды
гана элестетет. Анткени менен
таштардагы кооз мохтор нымдан
жашылданып, кубаттуу агындардан жарака кеткен кичинекей кєпїрєлєр, бири-бири менен кооз
ичке бутактары аркылуу жабылып, жалбырактардан куралган
жашыл чатырча менен дарыянын
эки жээгин бириктирип турган
калыў тал-теректерге чєгїп кеткен, ошол камыштуу єрєєндїн
ортосунан унчукпай агып жаткан мелмилдеген дарыя... Анын

деп эле кєр. Кыздар єз ара чогула калганда, эненин кєзї мындай болору менен кемпирдин катуулугун, тоў моюндугун айтып
бир эсе кїлїп,бир эсе таўданып
сєз кылышат.
***
Тїбї тїшпєгєн арман дїнїйє
десеўчи..! Эми минтип энени тээ
калаадан бери уулунун жамандыгына алып келди. Жолду ката аны-муну айтып алаксытып,
анан дал їйїнє жетерде угузду.
Угузуу ушунчалык оор болорбу?!
Мынчалык азап болорбу. Чїкєдєй кемпир кучагында боздоп,
арыда маркумдун жубайы, кыздары, эже-карындаштары боз
їйдї башына кєтєрє аза зыйнатын кылып ыйлап жатты. Таенесин кєргєн сайын жашы отуздан ары ооп калса деле єзїн али
кичинекей, али да небере сезип
эркелей кетчї жээн кыз бир заматта, ушул азалуу кїндїн тозоку саатында бир топ жашка
чоўое тїшкєнїн сезди. Эс тарта
тїштї кадимкидей.
Таенесин кєкїрєгїнє аяр кучактап, самсаалай тїшкєн бубак
чачтарын этият жыйнап, кудум
кичинекей кызды сооротконсуп
айланып-кагылып, кайра чыдабай єзї кошо ыйлап жатты аргасыз, эненин энелик кїйїтїнє аралашып, жан-дили сыздайт. Ушундан бир топ кїн илгери эле шаардан таежесинин
їйїнє барган, атайын ушу кемпирге учурашып кетейин деп.
Анда го бейпил кїндєрдїн бири
да, кєптєн бери кєрє элек таенесин эси ооп карап отурган, эси
ооп карагыдай бар эле. Ак жайдын кїнкї ысыкта башым їшїйт

жээгинде эс алуу їчїн чєгєлєп
жаткан эчкилери бар балдар менен аялдардын дайыма жїрїшї
– мунун баары сїрєтчїнїн кистисине татыктуу болгон жагымдуу кєрїнїш эле...».
Бирок Майоркадагы тїгєйлєр
їчїн жашоонун асманы дайым
эле ачык боло берген жок. Композитордун туберкулез оорусу
кїчєп кеткен эле. Сактанган їй
ээси Шопенди, Джордж Сандды
жана анын балдарын кєчєгє кууп
чыгып, турак жай табуу кыйынга турган. Бїткїл аралдын жашоочулары тынбай жєтєлгєн музыкант менен анын эркекче кийинип, чылым тарткан, музыканттан алты жаш улуу аялынан чочулап, баары аларга каршы тургандай эле туюлуп жатты ошол кїндєрї... Кєчєлєрдєн
кезиккен адамдар Шопенге таш
ыргытышчу, андай учурларда
Джордж Санд аларды орой сєздєр менен тилдечї. Дїкєндєр
аларга товарларын сатуудан
баш тартышкан. Алар баш калкалоочу жайынан ажырап, бош
монастырдын бєлмєсїнє жашап
турууга аргасыз болушкан... Дал
ушул маанай музыкалык композициянын борбордук бєлїгїндє
укмуштай чеберчилик менен берилген десек болот.
Баары бир адамда жакшылыкка болгон їмїт єчпєйт... Эў оор
сыноолордо да їмїт эч качан єчпєйт... Ал эми "Жамгыр тамчыларынын” прелюдиясы жеўил
ноталар менен аяктайт: Кїн кїркїрєп, жамгыр тєгїп бїтїп, Кїн
нуру жамгыр тамчыларына чагылышып жатат!
Даярдаган:
АЛЫМБЕК кызы Махабат

деп, ансыз да калыў жоолуктун
ортосуна ого бетер калыў матаны коюп, ийне-жип менен колго тепчип-тепчип тигип, аябай
калыўдатып башына салынып
алыптыр, їстїнє кийген кат-кат
калыў жемпирлери, баарынан да
шакектеричи! Адеп кєргєндє таў
калган, шакектерин ичке чїпїрєк менен тегерете кылдат ороп
чыгыптыр да, ошол бойдон манжаларына кийип алыптыр.
– Бул эмне таене? – деген єзїнчє бушайманданып.
– Аа жерге кирсин, колума
токтобой тїшїп кетип жатпайбы шакектерим, ушинтип койсом ырас экен, жылмышып тїшпєй калды.
– Аа…– деп оозун аўырдай
ачып тим болду. Кайра кемпирдин манжаларын караса, чын эле
шакек токточу тїрї жок, илмейип ичке, бир укмуш кунары качып калган кези тура. “Ушу жашта эмне кыйналат шакек тагынып, єзї араў жїрсє, шакектерин алып нары тїйїнчєгїнє эле
тїйїп койбойбу жарыктык!..” деген менен бир ою кайра каршы
чыккан буга. “Балким карыса деле аялдык наркын коё бергиси
келбей жаткандыр, кайдан билем, балким шакектер єзї їчїн
оголе кымбаттыр”. Кемпирдин
жїзї да укмуш эле, майда-майда,
тарам-тарам болуп, бармак басым да жер калбай тептегиз тїшкєн тайыз-тереўи аралаш кыймачийме бырыштарды карап, колу
менен сылап, кармап кєрїп атып
анда да бир ирет тээ тереўинен
шїйкїмї качып, їрєйї учту эле.
(Уландысы бар)

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити
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Кабарлар
КАБЫЛ АЛУУ БАШТАЛАТ
Билим берїї жана илим министрлигинин мектепте, мектептен тышкары жана
кошумча билим берїї башкармалыгынын
адиси Амангелди Сыдыбаев быйыл аттестат 9-класстын бїтїрїїчїлєрїнє аттестат 5-июлда, 11-класстын бїтїрїїчїлєрїнє 7-июлда тапшырыла тургандыгын билдирди. Ал эми жогорку окуу жайларга кабыл алуу 18-июлдан тарта башталат.

ТАЗА КЫРГЫЗ
ТАЙГАНДАРЫ
Єлкєдє 2400дєй гана тайган бар. Бул тууралуу Айыл чарба министрлигинин алдындагы Ветеринардык кызматтын эпизоотияга каршы иштерди кєзємєлдєє башкармалыгынын башкы инспектору Дайыркул

Саткынов билдирди. Анын айтымында
2019-жылы єкмєттїн иш планына ылайык
жумушчу топ тїзїлїп, аты аталган мекеме
тайгандарды иттерден бєлїп, кайрадан каттоодон єткєрїп чыккан. Анда жалпысынан
республикада 335 миў ит болсо, анын ичинен тайгандын саны 2400гє жетпей турганы белгилїї болгон. Ошол себептен учурда
аргындашпаган таза кыргыз тайганын кєбєйтїї маселеси курч бойдон турат.

бєлїмїнїн улук инспектору Елкин Арстанбаев 2022-жылдын январь-май айларында
2021-жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу жалпы кырсыктар 7,6 пайызга азайганын белгиледи. Каза тапкандар 14 пайызга, жаракат алгандар 7 пайызга тємєндєгєн.

ЄСПЇРЇМ БАЛДАРДЫН
ЄЛЇМЇ

Улуттук олимпиада комитетинин башкы катчысы Кылычбек Сарбагишев олимпиадалык спорттун тїрлєрї менен машыккан бардык спортчуларды допингге каршы
окутуу курстарынан єткєрїї мерчемделгенин айтты. Анын айтымында муну менен
спортчулар арасында допингге каршы кїрєш кїчєтїлєт. “Буга чейин Казакстандан
Допингге каршы дїйнєлїк агенттиктин аймактык єкїлї бизге келип, аудит жїргїзїп,
жакшы баа берилген. Азыр ар бир спортчуга, машыктыруучуга допингге каршы

Єспїрїм балдар жол кырсыгынан кєз
жумган учурлар былтыркы беш айга салыштырмалуу 50 пайызга єскєн. Бул кырсыктардын кєбїндє єспїрїмдєр жїргїнчї
катары бара жатышканы аныкталды. Жол
кыймылы коопсуздугун камсыздоо башкы
башкармалыгынын транспорттук ишмердїїлїктї жєнгє салуу жана лицензиялоо

ДОПИНГГЕ КАРШЫ
КЇРЄШ

«ЖЕР КАЗЫНАСЫ ЖЄНЇНДЄ» КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
МЫЙЗАМЫНА ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ КИРГИЗЇЇ ТУУРАЛУУ

кїрєшїї иши кїчєтїлїп, окутуу курстарынан єткєрїї пландалууда. Колдонууга
уруксаат берилген жана тыюу салынган дарылардын тизмеси бекитилип, бардык процедуралар боюнча тїшїндїрїї ишине єзгєчє кєўїл бурулат".
Анткени допинг колдонуу єлкє имиджине
терс таасирин тийгизет. — деди Сарбагишев.

СУУНУН АГЫМЫ
Кечээ Токтогул суу сактагычындагы суунун кєлємї 11 миллиард 866 миллион куб
метрди тїздї. “Электр станциялары" ишканасынын маалыматына ылайык, суунун агып келиши секундасына 1 миў 23
куб метр, агып чыккан суунун кєлємї 403
куб метрге жетїїдє. “Электр станциялары"
ишканасы суу сактагычка агып кирген суунун кєлємї кїндєн-кїнгє кєбєйїп жатканын баса белгиледи.
Жазгїл КЕНЖЕТАЕВА

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «О НЕДРАХ»

2022-æûëäûí 18-ìàéûíäà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
Æîãîðêó Êå¢åøè òàðàáûíàí êàáûë àëûíãàí

Ïðèíÿò Æîãîðêó Êåíåøåì Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè
18 ìàÿ 2022 ãîäà

1-áåðåíå
«Æåð êàçûíàñû æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíà (Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí Æàð÷ûñû, 2018-æ., ¹5, 282-ñò.) òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:
1) 4-áåðåíå òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû 191-ïóíêò ìåíåí òîëóêòàëñûí:
«191) òàðûõûé ÷ûãûìäàð - àëàð æºí¿íäº ìààëûìàò Ìàìëåêåòòèê ãåîëîãèÿëûê ìààëûìàòòûê ôîíääî áîëãîí ëèöåíçèÿëàíãàí àÿíòòû ãåîëîãèÿëûê èçèëäºº æàíà êåíäåðäè ãåîëîãèÿëûê
÷àëãûíäîî áîþí÷à æóìóøòàðäû æ¿ðã¿ç¿¿ãº ìàìëåêåò æóìøàãàí ºòêºí æûëäàðäàãû ñóììàëûê ÷ûãûìäàð;»;
2) 20-áåðåíå òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû 19 æàíà 20-ïóíêòòàð ìåíåí òîëóêòàëñûí:
«19) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû ¿÷¿í ê¿÷¿íº êèðãåí ýë àðàëûê êåëèøèìäåð áîþí÷à ìèëäåòòåíìåëåðäè êîïøîãîíäî, îøîíäîé ýëå ìûíäàé òîâàðëàð æå êûçìàò êºðñºò¿¿ëºð Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí àéìàãûíäà ºíä¿ð¿ëáºãºí ó÷óðëàðäà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí àéìàãûíäà òîâàðëàðäûí æàíà êûçìàò êºðñºò¿¿ëºðä¿í êåìèíäå 80 ïàéûçûí ñàòûï àëóóãà. Ìûíäà, ýãåðäå Êûðãûç
Ðåñïóáëèêàñûíûí àéìàãûíäà ºíä¿ð¿ë¿ï æàòêàí òîâàðëàð æå êûçìàò êºðñºò¿¿ëºð æåð êàçûíàñûí ïàéäàëàíóó÷óíóí ìóêòàæäûêòàðûí òîëóê ºë÷ºìäº æàïïàñà, àë æåòïåé æàòêàí êºëºìä¿
êèéèí æåð êàçûíàñûí ïàéäàëàíóó áîþí÷à ûéãàðûì óêóêòóó ìàìëåêåòòèê îðãàíãà æàçóó æ¿ç¿íäº êàáàðëîî ìåíåí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ÷åãèíåí òûøêàðû æàêòàí ñàòûï àëóóãà óêóêòóó;
20) ýãåðäå Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû ¿÷¿í ê¿÷¿íº êèðãåí ýë àðàëûê êåëèøèìäåðäèí ÷åíåìäåðèíäå áàøêà÷à êàðàëáàñà, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí àéìàãûíäàãû æóìóøòàðãà òàðòûëãàí ïåðñîíàëäûí æàëïû øòàòòûê ñàíûíàí êûçìàòêåðëåðäèí êåìèíäå 90 ïàéûçûí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí æàðàíäàðûíûí è÷èíåí æàëäîîãî.»;
3) 21-áåðåíåíèí 4-áºë¿ã¿ òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
«4. Æåð êàçûíàñûí ïàéäàëàíóó óêóãóíà ëèöåíçèÿëàð ëèöåíçèÿíû êîëäîíóó ìººíºò¿ àÿêòàãàíãà ÷åéèí àðûç áåðèëãåíäå, ëèöåíçèàòòûí àðûçû áîþí÷à óçàðòûëàò.»;
4) 22-áåðåíå òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû 9-áºë¿ê ìåíåí òîëóêòàëñûí:
«9. Òàðûõûé ÷ûãûìäàðäûí íàðêûí àíûêòîî, ýñåïòºº æàíà òºëºº òàðòèáèí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè áåêèòåò.»;
5) 23-áåðåíåíèí 4-áºë¿ã¿í¿í 7-ïóíêòóíäà:
à) «á» ïóíêò÷àñû òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
«á) óøóë Ìûéçàìäûí 20-áåðåíåñèíèí 19 æàíà 20-ïóíêòòàðûíäà áåëãèëåíãåí òàëàïòàð;»;
á) ïóíêò òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû «æ1» ïóíêò÷àñû ìåíåí òîëóêòàëñûí;
«æ1) ìàìëåêåòòèí 100 ïàéûç ¿ë¿ø¿ áàð þðèäèêàëûê æàêòàðãà óñòàâäûê êàïèòàëäûí ¿ë¿ø¿í
áåð¿¿ æºí¿íäº ñóíóø. Áåðèëå òóðãàí ¿ë¿øò¿í ºë÷ºì¿í àíûêòîî òàðòèáèí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè áåëãèëåéò;»;
6) 24-áåðåíåíèí 5-áºë¿ã¿ òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
«5. Æåð êàçûíàñûí ïàéäàëàíóó óêóãóí àëóó ¿÷¿í ý¢ æîãîðêó áààíû æàíà ìàìëåêåòêå ¿ë¿øò¿
ñóíóø êûëãàí òàëàïêåð àóêöèîíäóí æå¢¿¿÷¿ñ¿ äåï ýñåïòåëåò. Áåðèëå òóðãàí ¿ë¿øò¿í ºë÷ºì¿í
àíûêòîî òàðòèáèí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè áåëãèëåéò.»;
7) 26-áåðåíåíèí 3-áºë¿ã¿ òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû 7 æàíà 8-ïóíêòòàð ìåíåí òîëóêòàëñûí:
«7) êîíêóðñ ºòêºð¿¿ àðêûëóó æàëïû ìàìëåêåòòèê ìààíèäåãè æåð êàçûíàñûíûí ó÷àñòîêòîðóíà áåðèëãåí ëèöåíçèÿëàðäû êîøïîãîíäî, æóìóøòàðäû äîëáîîðëîî áîþí÷à ëèöåíçèÿëûê ìàêóëäàøóóíóí øàðòòàðûí 2 æûëäàí àøûê àòêàðáîî;
8) «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíäà óðàí, òîðèé êåíäåðè ÷ûêêàí æåðëåðäè èçäºº, ÷àëãûíäîî æàíà
èøòåò¿¿ ìàêñàòûíäà æåð êàçûíàñûí ãåîëîãèÿëûê èçèëäºº ìåíåí áàéëàíûøêàí èøòåðãå òûþó
ñàëóó æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûí áóçóó ìåíåí èøòè æ¿çºãº àøûðóó (æóìóøòàðäû æ¿ðã¿ç¿¿).»;
8) 37-áåðåíåíèí 1-áºë¿ã¿íäº «, ðàäèîàêòèâä¿¿ çàòòàð» äåãåí ñºçäºð àëûï ñàëûíñûí;
9) 49-áåðåíåíèí 7-áºë¿ã¿ òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
«7. Æåð êàçûíàñûí ïàéäàëàíóó ïðîöåññèíäå áóçóëãàí æåðëåðäè ðåêóëüòèâàöèÿëîî ðåêóëüòàâàöèÿëîîíóí òåõíèêàëûê äîëáîîðóíà ûëàéûê æ¿ðã¿ç¿ëºò. Ïàéäà áîëóøó æåðëåðäèí áóçóëóøó
ìåíåí áàéëàíûøêàí ºç¿í¿í èíôðàñòðóêòóðàëûê æàíà òåõíîëîãèÿëûê îáúåêòòåðè áàð òåõíèêàëûê äîëáîîðäóí íåãèçèíäå æåð àñòûíäàãû ñóóëàð àëûíãàí ó÷óðäó êîøïîãîíäî, æåð àñòûíäàãû ñóóëàð àëûíãàí ó÷óðäà æåð ó÷àñòîãóí ðåêóëüòèâàöèÿëîî òàëàï êûëûíáàéò. Æåð àñòûíäàãû
ñóóëàðäû àëóó ¿÷¿í ñêâàæèíàëàð æîê êûëûíáàéò, áèðîê ñóó ðåñóðñòàðûí ýñåïêå àëóó áîþí÷à
ûéãàðûì óêóêòóó ìàìëåêåòòèê îðãàí ìåíåí ìàêóëäàøûëãàí äîëáîîð áîþí÷à êîíñåðâàöèÿëàíàò æàíà àíûí áàëàíñûíà ºòêºð¿ï áåðèëåò.».
2-áåðåíå
Óøóë Ìûéçàì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï îí áåø ê¿í ºòêºíäºí êèéèí ê¿÷¿íº êèðåò.
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè àëòû àéëûê ìººíºòòº ºç¿í¿í ÷å÷èìäåðèí
óøóë Ìûéçàìãà ûëàéûê êåëòèðñèí.

Ñòàòüÿ 1
Âíåñòè â Çàêîí Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè «Î íåäðàõ» (Âåäîìîñòè Æîãîðêó Êåíåøà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè, 2018 ã., ¹5, ñò. 282) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1) ñòàòüþ 4 äîïîëíèòü ïóíêòîì 191 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
«191) èñòîðè÷åñêèå çàòðàòû - ñóììàðíûå çàòðàòû ïðîøëûõ ëåò, ïîíåñåííûå ãîñóäàðñòâîì íà ïðîâåäåíèå ðàáîò ïî ãåîëîãè÷åñêîìó èçó÷åíèþ ëèöåíçèîííîé ïëîùàäè è ãåîëîãè÷åñêîé ðàçâåäêå ìåñòîðîæäåíèé, èíôîðìàöèÿ î êîòîðûõ èìååòñÿ â Ãîñóäàðñòâåííîì ãåîëîãè÷åñêîì èíôîðìàöèîííîì ôîíäå;»;
2) ñòàòüþ 20 äîïîëíèòü ïóíêòàìè 19 è 20 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
«19) ïðèîáðåòåíèå íå ìåíåå 80 ïðîöåíòîâ òîâàðîâ è óñëóã íà òåððèòîðèè Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè, çà èñêëþ÷åíèåì îáÿçàòåëüñòâ ïî ìåæäóíàðîäíûì äîãîâîðàì, âñòóïèâøèì â ñèëó äëÿ
Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè, à òàêæå â ñëó÷àÿõ, êîãäà òàêèå òîâàðû èëè óñëóãè íå ïðîèçâîäÿòñÿ íà
òåððèòîðèè Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè. Ïðè ýòîì â ñëó÷àÿõ, åñëè òîâàðû èëè óñëóãè, ïðîèçâîäèìûå íà òåððèòîðèè Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè, íå ïîêðûâàþò â ïîëíîé ìåðå ïîòðåáíîñòè ïîëüçîâàòåëÿ íåäð, îí âïðàâå çàêóïèòü íåäîñòàþùèé îáúåì çà ïðåäåëàìè Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè ñ ïîñëåäóþùèì óâåäîìëåíèåì â ïèñüìåííîé ôîðìå óïîëíîìî÷åííîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
îðãàíà ïî íåäðîïîëüçîâàíèþ;
20) íàåì íå ìåíåå 90 ïðîöåíòîâ ðàáîòíèêîâ èç ÷èñëà ãðàæäàí Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè îò îáùåé øòàòíîé ÷èñëåííîñòè ïåðñîíàëà, çàäåéñòâîâàííîãî â ðàáîòàõ íà òåððèòîðèè Êûðãûçñêîé
Ðåñïóáëèêè, åñëè èíîå íå ïðåäóñìîòðåíî íîðìàìè ìåæäóíàðîäíûõ äîãîâîðîâ, âñòóïèâøèõ â
ñèëó äëÿ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè.»;
3) ÷àñòü 4 ñòàòüè 21 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«4. Ëèöåíçèè íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ íåäðàìè ïðîäëåâàþòñÿ ïî çàÿâëåíèþ ëèöåíçèàòà ïðè
ïîäà÷å çàÿâëåíèÿ äî îêîí÷àíèÿ ñðîêà äåéñòâèÿ ëèöåíçèè.»;
4) ñòàòüþ 22 äîïîëíèòü ÷àñòüþ 9 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
«9. Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ, èñ÷èñëåíèÿ è îïëàòû ñòîèìîñòè èñòîðè÷åñêèõ çàòðàò óòâåðæäàåòñÿ Êàáèíåòîì Ìèíèñòðîâ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè.»;
5) â ïóíêòå 7 ÷àñòè 4 ñòàòüè 23:
à) ïîäïóíêò «á» èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«á) òðåáîâàíèÿ, óñòàíîâëåííûå ïóíêòàìè 19 è 20 ñòàòüè 20 íàñòîÿùåãî Çàêîíà;»;
á) ïóíêò äîïîëíèòü ïîäïóíêòîì «æ1» ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
«æ1) ïðåäëîæåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè äîëè óñòàâíîãî êàïèòàëà þðèäè÷åñêèì ëèöàì ñî 100-ïðîöåíòíîé äîëåé ãîñóäàðñòâà. Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðà ïåðåäàâàåìîé äîëè óñòàíàâëèâàåòñÿ Êàáèíåòîì Ìèíèñòðîâ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè;»;
6) ÷àñòü 5 ñòàòüè 24 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«5. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ñ÷èòàåòñÿ ïðåòåíäåíò, ïðåäëîæèâøèé ñàìóþ âûñîêóþ öåíó çà ïîëó÷åíèå ïðàâà ïîëüçîâàíèÿ íåäðàìè è äîëþ ãîñóäàðñòâó. Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðà ïåðåäàâàåìîé äîëè óñòàíàâëèâàåòñÿ Êàáèíåòîì Ìèíèñòðîâ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè.»;
7) ÷àñòü 3 ñòàòüè 26 äîïîëíèòü ïóíêòàìè 7 è 8 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
«7) íåâûïîëíåíèå óñëîâèé ëèöåíçèîííîãî ñîãëàøåíèÿ ïî ïðîåêòèðîâàíèþ ðàáîò ñâûøå 2
ëåò, çà èñêëþ÷åíèåì ëèöåíçèé, âûäàííûõ íà ó÷àñòêè íåäð îáùåãîñóäàðñòâåííîãî çíà÷åíèÿ
ïóòåì ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà;
8) îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîñòè (ïðîâåäåíèå ðàáîò) â íàðóøåíèå Çàêîíà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè «Î çàïðåùåíèè äåÿòåëüíîñòè, ñâÿçàííîé ñ ãåîëîãè÷åñêèì èçó÷åíèåì íåäð ñ öåëüþ ïîèñêà, ðàçâåäêè è ðàçðàáîòêîé óðàíîâûõ, òîðèåâûõ ìåñòîðîæäåíèé â Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêå».»;
8) â ÷àñòè 1 ñòàòüè 37 ñëîâà «ðàäèîàêòèâíûõ âåùåñòâ,» èñêëþ÷èòü;
9) ÷àñòü 7 ñòàòüè 49 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«7. Ðåêóëüòèâàöèÿ çåìåëü, íàðóøåííûõ â ïðîöåññå ïîëüçîâàíèÿ íåäðàìè, ïðîâîäèòñÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ òåõíè÷åñêèì ïðîåêòîì ðåêóëüòèâàöèè. Â ñëó÷àå îòáîðà ïîäçåìíûõ âîä ðåêóëüòèâàöèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íå òðåáóåòñÿ, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àÿ, åñëè îòáîð ïîäçåìíûõ âîä ïðîèçâîäèòñÿ íà îñíîâå òåõíè÷åñêîãî ïðîåêòà, èìåþùåãî ñâîè Èíôðàñòðóêòóðíûå è òåõíîëîãè÷åñêèå îáúåêòû, ïîÿâëåíèå êîòîðûõ ñâÿçàíî ñ íàðóøåíèåì çåìåëü. Ñêâàæèíû äëÿ îòáîðà ïîäçåìíûõ âîä íå ïîäëåæàò ëèêâèäàöèè, íî êîíñåðâèðóþòñÿ ïî ïðîåêòó, ñîãëàñîâàííîìó ñ óïîëíîìî÷åííûì ãîñóäàðñòâåííûì îðãàíîì ïî ó÷åòó âîäíûõ ðåñóðñîâ,
è ïåðåäàþòñÿ åìó íà áàëàíñ.».
Ñòàòüÿ 2
Íàñòîÿùèé Çàêîí âñòóïàåò â ñèëó ïî èñòå÷åíèè ïÿòíàäöàòè äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Êàáèíåòó Ìèíèñòðîâ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè â øåñòèìåñÿ÷íûé ñðîê ïðèâåñòè ñâîè ðåøåíèÿ â ñîîòâåòñòâèå ñ íàñòîÿùèì Çàêîíîì.

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
Ïðåçèäåíòè
Áèøêåê ø., 2022-æûëäûí 23-èþíó, ¹48

Ñ.ÆÀÏÀÐÎÂ

Ïðåçèäåíò
Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè
ã.Áèøêåê, 23 èþíÿ 2022 ãîäà, ¹48

Ñ.ÆÀÏÀÐÎÂ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН 2021-ЖЫЛДЫН 24-НОЯБРЫНДАГЫ №531 "КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН АДАБИЯТ ЖАНА
ИСКУССТВО ЖААТЫНДАГЫ ТОКТОГУЛ АТЫНДАГЫ МАМЛЕКЕТТИК СЫЙЛЫГЫ ЖЄНЇНДЄ" ЖАРЛЫГЫНА ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ КИРГИЗЇЇ ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН

ЖАРЛЫГЫ
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Êîíñòèòóöèÿñûíûí 71-áåðåíåñèíå ûëàéûê òîêòîì êûëàì:
1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 2021-æûëäûí 24-íîÿáðûíäàãû ¹531 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí àäàáèÿò æàíà èñêóññòâî æààòûíäàãû Òîêòîãóë àòûíäàãû ìàìëåêåòòèê ñûéëûãû æºí¿íäº" Æàðëûãûíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:
- 1-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû òºðò¿í÷¿-æåòèí÷è àáçàöòàð ìåíåí òîëóêòàëñûí:
"- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí àäàáèÿò æàíà èñêóññòâî æààòûíäàãû Òîêòîãóë àòûíäàãû ìàìëåêåòòèê ñûéëûãûíûí ëàó-

ðåàòûíûí àðäàê áåëãèñèíèí ñûïàòòàìàñû 3-òèðêåìåãå ûëàéûê;
- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí àäàáèÿò æàíà èñêóññòâî æààòûíäàãû Òîêòîãóë àòûíäàãû ìàìëåêåòòèê ñûéëûãûíûí ëàóðåàòûíûí àðäàê áåëãèñèíèí òåõíèêàëûê ì¿íºçäºìºëºð¿
4-òèðêåìåãå ûëàéûê;
- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí àäàáèÿò æàíà èñêóññòâî æààòûíäàãû Òîêòîãóë àòûíäàãû ìàìëåêåòòèê ñûéëûãûíûí ëàóðåàòûíûí àðäàê áåëãèñèíèí òåõíèêàëûê ýñêèçè 5-òèðêåìåãå ûëàéûê;
- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí àäàáèÿò æàíà èñêóññòâî æàà-

òûíäàãû Òîêòîãóë àòûíäàãû ìàìëåêåòòèê ñûéëûãûíûí ëàóðåàòûíûí àðäàê áåëãèñèíèí ê¿áºë¿ã¿í¿í ñûïàòòàìàñû 6-òèðêåìåãå ûëàéûê.";
- óøóë Æàðëûêòûí 1-4-òèðêåìåëåðèíå ûëàéûê ðåäàêöèÿäàãû 3-6-òèðêåìåëåð ìåíåí òîëóêòàëñûí.
2. Áóë Æàðëûê ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï ê¿÷¿íº êèðåò.
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
Ïðåçèäåíòè
Ñ.ÆÀÏÀÐÎÂ
Áèøêåê ø., 2022-æûëäûí 23-èþíó, ÏÆ ¹204
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЄКМЄТЇНЇН
1997-ЖЫЛДЫН 18-ИЮЛУНДАГЫ №419 "КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНДА КЫЛМЫШ ПОЛИЦИЯСЫНЫН
ЭЛ АРАЛЫК УЮМУНУН (ИНТЕРПОЛ) УЛУТТУК
БОРБОРДУК БЮРОСУН ТЇЗЇЇ ЖЄНЇНДЄ" ТОКТОМУНА
ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ КИРГИЗЇЇ ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í ìóðäà êàáûë àëûíãàí ÷å÷èìèí
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîëäîíóóäàãû ìûéçàìäàðûíà ûëàéûê êåëòèð¿¿
ìàêñàòûíäà, "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº"
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13, 17-áåðåíåëåðèí æåòåê÷èëèêêå àëóó ìåíåí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:
1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 1997-æûëäûí 18-èþëóíäàãû
¹419 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíäà Êûëìûø ïîëèöèÿñûíûí ýë àðàëûê óþìóíóí (Èíòåðïîë) Óëóòòóê áîðáîðäóê áþðîñóí ò¿ç¿¿ æºí¿íäº" òîêòîìóíà
òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:
æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíäà
Êûëìûø ïîëèöèÿñûíûí ýë àðàëûê óþìóíóí (Èíòåðïîë) Óëóòòóê áîðáîðäóê áþðîñó æºí¿íäº æîáîäî:
- 1-ïóíêòó "ýë àðàëûê" äåãåí ñºçäºðäºí êèéèí "óþìóíóí" äåãåí ñºç ìåíåí òîëóêòàëñûí;
- 12-ïóíêòóíäàãû "è÷êè èøòåð îðãàíäàðûíäà" äåãåí ñºçäºð "óêóê êîðãîî
îðãàíäàðûíäà" äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;
16-ïóíêòóíäàãû "ìèëèöèÿ" äåãåí ñºç "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí óêóê êîðãîî îðãàíäàðûíûí" äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí.
2. Áóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï æåòè ê¿í ºòêºíäºí
êèéèí ê¿÷¿íº êèðåò.
À.ÆÀÏÀÐÎÂ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА БААЛООЧУЛАРДЫ
СЕРТИФИКАТТОО ТАРТИБИН БЕКИТЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТОКТОМУ

À.ÆÀÏÀÐÎÂ

êàðòîãðàôèÿëûê-ãåîäåçèÿëûê êûçìàòû" äåãåí ñºçäºð
"Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Àéûë ÷àðáà ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó Æåð ðåñóðñòàðû êûçìàòûíûí àëäûíäàãû "Ìàìëåêåòòèê êàðòîãðàôèÿ" ãåîäåçèÿ æàíà êàðòîãðàôèÿ áîþí÷à ìàìëåêåòòèê ìåêåìåñè" äåãåí ñºçäºð
ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;
4) 5-ïóíêòóíäà:
- áèðèí÷è àáçàöûíäàãû "ªêìºò¿íº êàðàøòóó" äåãåí ñºçäºð "Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíå êàðàøòóó" äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;
- òºðò¿í÷¿ àáçàöûíäàãû "ªêìºò¿í¿í Àïïàðàòûíà"
äåãåí ñºçäºð "Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíà"
äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;
5) æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2018-2025-æûëäàðãà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êàëêòóó êîíóøòàðûíûí áàøêû ïëàíäàðûí èøòåï ÷ûãóó áîþí÷à ïðîãðàììàñûíäà:
- 1-ãëàâàíûí òîãóçóí÷ó àáçàöûíäàãû "Æåðãèëèêò¿¿
ºç àëäûí÷à áàøêàðóó æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 47-áåðåíåñèíèí 8-ïóíêòóíà" äåãåí ñºçäºð "Æåðãèëèêò¿¿ ìàìëåêåòòèê àäìèíèñòðàöèÿ æàíà æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó îðãàíäàðû æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 51-áåðåíåñèíèí 7-ïóíêòóíà" äåãåí ñºçäºð ìåíåí
àëìàøòûðûëñûí.
2. 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, ¹313

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТОКТОМУ
Èíâåñòèöèÿëûê êëèìàòòû æàêøûðòóó, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíäà èíâåñòèöèÿëûê äîëáîîðëîðäó èøêå
àøûðóóíóí íàòûéæàëóóëóãóí æîãîðóëàòóó, îøîíäîé ýëå ºí¿êò¿ð¿¿ èíñòèòóòòàðûí ìàìëåêåòòèê êîëäîî ÷àðàëàðûí æàíà ðåñóðñòàðûí êîíñîëèäàöèÿëîî
ìàêñàòûíäà, "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð
Êàáèíåòè æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13, 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:
1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ºí¿êò¿ð¿¿ èíñòèòóòòàðûíûí êîîðäèíàöèÿëûê êå¢åøè (ìûíäàí àðû - Êîîðäèíàöèÿëûê êå¢åø) 1-òèðêåìåãå ûëàéûê êóðàìäà ò¿ç¿ëñ¿í.
2. Êîîðäèíàöèÿëûê êå¢åø æºí¿íäº æîáî 2-òèðêåìåãå ûëàéûê áåêèòèëñèí.
3. Ìèíèñòðëèêòåð, ìàìëåêåòòèê êîìèòåò, àäìèíèñòðàöèÿëûê âåäîìñòâîëîð æàíà àòêàðóó áèéëèãèíèí
áàøêà îðãàíäàðû, æåðãèëèêò¿¿ ìàìëåêåòòèê àäìèíèñòðàöèÿëàð, æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó

îðãàíäàðû (ìàêóëäàøóó áîþí÷à) Êîîðäèíàöèÿëûê
êå¢åøêå êºìºê êºðñºòñ¿í, îøîíäîé ýëå àíûí ñóðîîòàëàáû áîþí÷à çàðûë áîëãîí äîêóìåíòòåðäè, ìààëûìàòòàðäû áåëãèëåíãåí òàðòèïòå áåðñèí.
4. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîììåðöèÿëûê áàíêòàðûíà (ìàêóëäàøóó áîþí÷à) ñòðàòåãèÿëûê èíâåñòèöèÿëûê äîëáîîðëîðäó êîëäîî ìàñåëåëåðè áîþí÷à Êîîðäèíàöèÿëûê êå¢åø ìåíåí ºç àðà àðàêåòòåí¿¿ ñóíóøòàëñûí.
5. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí Ïðåçèäåíòòèí æàíà Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí ÷å÷èìäåðèí àòêàðóóíó êîíòðîëäîî áàøêàðìàëûãûíà æ¿êòºëñ¿í.
6. Áóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï
ê¿÷¿íº êèðåò.
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð
Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû
À.ÆÀÏÀÐÎÂ
Áèøêåê øààðû, 2022-æûëäûí 16-èþíó, ¹323

УЛУТТУК ЭКОНОМИКАНЫН СУБЪЕКТТЕРИНЕ КЕПИЛДИК
БЕРЇЇ ТАРТИБИН БЕКИТЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТОКТОМУ

СОЦИАЛДЫК-МАДАНИЙ БАГЫТТАГЫ ОБЪЕКТТЕРДИ
КУРУУ БОЮНЧА КЕЧИКТИРИЛГИС ЧАРАЛАР ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТОКТОМУ
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Èø áàøêàðìàñûíûí àëäûíà
êîþëãàí ìèëäåòòåðäè íàòûéæàëóó èøêå àøûðóó, ñîöèàëäûê-ìàäàíèé áàãûòòàãû ñòðàòåãèÿëûê ìààíèë¿¿ îáúåêòòåðäèí êóðóëóøóí òåçäåò¿¿ ìàêñàòûíäà, «Ìàìëåêåòòèê ñàòûï àëóóëàð æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 17-áåðåíåñèíèí 3-áºë¿ã¿í¿í 10-ïóíêòóíà, «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13, 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:
1. Ñîöèàëäûê-ìàäàíèé áàãûòòàãû îáúåêòòåðäè äîëáîîðëîî, êóðóó æàíà
ðåêîíñòðóêöèÿëîî áîþí÷à áàøêû ïîäðÿä÷û áîëóï Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Èø áàøêàðìàñûíà êàðàøòóó «Êûðãûçñòðîéñåðâèñ»
ìàìëåêåòòèê èøêàíàñû àíûêòàëñûí.
2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Èø áàøêàðìàñûíà êàðàøòóó «Êûðãûçñòðîéñåðâèñ» ìàìëåêåòòèê èøêàíàñû ¿÷¿í æóìóøòàðäûí æàíà êûçìàò êºðñºò¿¿ëºðä¿í òèçìåãèí àíûêòîîãî Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
Ïðåçèäåíòèíèí Èø áàøêàðìàñûíà ûéãàðûì óêóê áåðèëñèí.
3. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí Ïðåçèäåíòòèí æàíà Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí ÷å÷èìäåðèí àòêàðóóíó êîíòðîëäîî áàøêàðìàëûãûíà
æ¿êòºëñ¿í.
4. Áóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï æåòè ê¿í ºòêºíäºí
êèéèí ê¿÷¿íº êèðåò.
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð
Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû
Áèøêåê øààðû, 2022-æûëäûí 15-èþíó, ¹322

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êàëêòóó êîíóøòàðûí ºç
óáàãûíäà áàøêû ïëàíäàð ìåíåí êàìñûç êûëóó ìàêñàòûíäà, "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13, 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:
1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2017-æûëäûí 17-àâãóñòóíäàãû ¹490 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2018-2025-æûëäàðãà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êàëêòóó êîíóøòàðûíûí áàøêû ïëàíäàðûí èøòåï ÷ûãóó áîþí÷à ïðîãðàììàñûí áåêèò¿¿ æºí¿íäº" òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð
êèðãèçèëñèí:
1) 2-ïóíêòóíóí òºðò¿í÷¿ àáçàöû òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
"- 2022-2025-æûëäàðû Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
êàëêòóó êîíóøòàðûíûí áàøêû ïëàíäàðûí æàíà áàøêû ïëàíäàð ¿÷¿í òîïîãðàôèÿëûê íåãèçäåðäè èøòåï
÷ûãóóãà æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó îðãàíäàðûíà æûë ñàéûí 300,0 ìëí ñîìäîí êåì ýìåñ àê÷à êàðàæàòòàðûí èçäåï òàïñûí æàíà áºë¿ï áåðñèí.";
2) 3-ïóíêòóíäàãû "Æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí
47-áåðåíåñèíèí 8-ïóíêòóíà" äåãåí ñºçäºð "Æåðãèëèêò¿¿ ìàìëåêåòòèê àäìèíèñòðàöèÿ æàíà æåðãèëèêò¿¿ ºç
àëäûí÷à áàøêàðóó îðãàíäàðû æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 51-áåðåíåñèíèí 7-ïóíêòóíà" äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;
3) 4-ïóíêòóíäàãû "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªíºð
æàé, ýíåðãåòèêà æàíà æåð êàçûíàñûí ïàéäàëàíóó
ìàìëåêåòòèê êîìèòåòèíèí àëäûíäàãû ìàìëåêåòòèê

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЄНЇКТЇРЇЇ ИНСТИТУТТАРЫНЫН
КООРДИНАЦИЯЛЫК КЕЎЕШИН ТЇЗЇЇ ЖЄНЇНДЄ

«Áààëîî èøè æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 24-áåðåíåñèí èøêå àøûðóó ìàêñàòûíäà, «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13, 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:
1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíäà áààëîî÷óëàðäû ñåðòèôèêàòòîî òàðòèáè òèðêåìåãå ûëàéûê áåêèòèëñèí.
2. Æåêå èøêåð æå ýìãåê êåëèøèìè áîþí÷à êûçìàòêåð êàòàðû æåêå æàê
áààëîî èøèí æ¿ðã¿çãºí áààëîî÷óíóí êâàëèôèêàöèÿñûí ûéãàðóó æºí¿íäº ñåðòèôèêàòòàð áààëîî èøèí æ¿ðã¿ç¿¿ ¿÷¿í áààëîî÷óäà çàðûë áîëãîí
êâàëèôèêàöèÿñû æàíà êåñèïòèê áèëèìè áàð ýêåíäèãèí òàñòûêòîî ¿÷¿í íåãèç êàòàðû 2023-æûëäûí 1-ÿíâàðûíà ÷åéèí òààíûëàò äåï áåëãèëåíñèí.
Áóë ïóíêò òºìºíê¿ øàðòòàðãà æîîï áåðãåí ñåðòèôèêàòòàðãà êîëäîíóëàò:
- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2003-æûëäûí 21-àâãóñòóíäàãû
¹537 «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíäà áààëîî÷óëàðäûí æàíà áààëîî óþìäàðûíûí èøìåðäèãèí ºí¿êò¿ð¿¿ æºí¿íäº» òîêòîìó ìåíåí áåêèòèëãåí
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíäà áààëîî÷óëàðäûí æàíà áààëîî óþìäàðûíûí
èøìåðäèãèíèí óáàêòûëóó ýðåæåëåðè ê¿÷¿íäº òóðãàí ìåçãèëäå áåðèëãåí ñåðòèôèêàòòàð;
- ñåðòèôèêàò áåðèëãåí ó÷óðãà êàðàòà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìûéçàìäàðûíà ûëàéûê êåñèïòèê äàÿðäîî áîþí÷à îêóòóó ïðîãðàììàëàðûí èøêå àøûðóóãà æå ì¿ëêò¿ áààëîî áîþí÷à àäèñòåðäè àòòåñòàöèÿëîîãî óêóãó
áàð óþìäàð òàðàáûíàí áåðèëãåí ñåðòèôèêàòòàð.
3. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýêîíîìèêà æàíà êîììåðöèÿ ìèíèñòðëèãè
óøóë òîêòîìäîí êåëèï ÷ûãóó÷ó ÷àðàëàðäû êºðñ¿í.
4. Áóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíóóãà òèéèø æàíà 2022-æûëäûí 1-àïðåëèíåí òàðòûï ê¿÷¿íº êèðåò.
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð
Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû
Áèøêåê øààðû, 2022-æûëäûí 10-èþíó, ¹312

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТОКТОМУ

ТОКТОМУ

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð
Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû
Áèøêåê øààðû, 2022-æûëäûí 10-èþíó, ¹311

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЄКМЄТЇНЇН 2017-ЖЫЛДЫН 17-АВГУСТУНДАГЫ
№490 "КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЄКМЄТЇНЇН 2018-2025-ЖЫЛДАРГА
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН КАЛКТУУ КОНУШТАРЫНЫН БАШКЫ
ПЛАНДАРЫН ИШТЕП ЧЫГУУ БОЮНЧА ПРОГРАММАСЫН БЕКИТЇЇ
ЖЄНЇНДЄ" ТОКТОМУНА ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ КИРГИЗЇЇ ТУУРАЛУУ

À.ÆÀÏÀÐÎÂ

Óëóòòóê ýêîíîìèêàíûí ñóáúåêòòåðèíå êîëäîî êºðñºò¿¿ æîëó ìåíåí ºëêºí¿í óëóòòóê æàíà àçûê-ò¿ë¿ê
êîîïñóçäóãóí êàìñûç êûëóóãà áàãûòòàëãàí êðèçèñêå
êàðøû ÷àðàëàðäû èøêå àøûðóó ìàêñàòûíäà, "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13, 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:
1 . Óëóòòóê ýêîíîìèêàíûí ñóáúåêòòåðèíå êåïèëäèê
áåð¿¿ òàðòèáè òèðêåìåãå ûëàéûê áåêèòèëñèí.
2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí 2021-æûëäûí 15-íîÿáðûíäàãû ¹253 "Êûðãûç
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ôèíàíñû ìèíèñòðëèãèíèí ìàñåëåëåðè æºí¿íäº" òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿
êèðãèçèëñèí:
æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ôèíàíñû ìèíèñòðëèãè æºí¿íäº æîáîäî:
- 12-ïóíêòóíóí 5-ïóíêò÷àñû òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû îí áèðèí÷è àáçàö ìåíåí òîëóêòàëñûí:
"- áåëãèëåíãåí òàðòèïòå ôèíàíñû-êðåäèòòèê óþìäàðäûí àëäûíäà êåïèëäèê áåð¿¿÷¿ êàòàðû ÷ûãàò.".
3. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí 2021-æûëäûí 10-äåêàáðûíäàãû ¹302 "Êûðãûç
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ôèíàíñû ìèíèñòðëèãèíèí âåäîìñòâîëóê áºë¿ìäºð¿í¿í ìàñåëåëåðè æºí¿íäº" òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ êèðãèçèëñèí:
æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Êûðãûç
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ôèíàíñû ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó
Ôèíàíñû-êðåäèòòèê ôîíä æºí¿íäº æîáîäî:
- 12-ïóíêòóíóí 4-ïóíêò÷àñû òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû æåòèí÷è àáçàö ìåíåí òîëóêòàëñûí:
"- Ìèíèñòðëèêòèí àòûíàí óëóòòóê ýêîíîìèêàíûí
ñóáúåêòòåðèíå ôèíàíñûëûê-êðåäèòòèê óþìäàðäûí
àëäûíäà áåëãèëåíãåí òàðòèïòå êåïèëäèê áåð¿¿;".
4. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáè-

íåòèíèí 2022-æûëäûí 29-àïðåëèíäåãè ¹233 "Àòàéûí ýñåïòåðäå òîïòîëóó÷ó áàøêà êàðàæàòòàð æºí¿íäº" òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:
æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîìäóí 2-òèðêåìåñèíäå:
- V áºë¿ì òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû 17, 18-ïóíêòòàð
ìåíåí òîëóêòàëñûí:
"
17

Êåïèëäèê áåð¿¿ ¿÷¿í êîìèññèÿ

ÔÊÔ

18

Æàéãàøòûðûëãàí äåïîçèòòåðäåí
ïàéûçäûê êèðåøå

ÔÊÔ

";
- êûñêàðòóóëàðäûí òèçìåñè òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû îí òîãóçóí÷ó àáçàö ìåíåí òîëóêòàëñûí:
"ÔÊÔ - Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ôèíàíñû ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó Ôèíàíñû-êðåäèòòèê ôîíä.".
5. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ôèíàíñû ìèíèñòðëèãè:
1) ôèíàíñû-êðåäèòòèê óþìäàðäûí àëäûíäàãû êåïèëäèê áåð¿¿÷¿í¿í ìèëäåòòåíìåëåðèí àòêàðóó çàðûë÷ûëûãû êåëèï ÷ûêêàí ó÷óðäà áþäæåòòèí ðåàëäóó
ì¿ìê¿í÷¿ë¿êòºð¿íº æàðàøà òèåøåë¿¿ æûëãà ðåñïóáëèêàëûê áþäæåòòå êàðàæàòòàðäû êàðàñûí;
2) óøóë òîêòîìäîí êåëèï ÷ûãóó÷ó áàøêà ÷àðàëàðäû êºðñ¿í.
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
ê¿÷¿íº êèðåò.
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð
Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû
À.ÆÀÏÀÐÎÂ
Áèøêåê øààðû, 2022-æûëäûí 20-èþíó, ¹326
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2022-жылдын 28-июну

ИНФОРМАЦИЯ
о проведении электронного аукциона по реализации объектов государственной собственности

Фонд по управлению государственным имуществом при Министерстве
экономики и коммерции Кыргызской Республики (далее - Фонд)
ПРИГЛАШАЕТ К УЧАСТИЮ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СЛЕДУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ:
Лот №1
- 0,74 процентов государственного пакета акций Открытого акционерного
общества «Керемет Банк» (далее-ОАО «Керемет Банк»).
Стартовая стоимость 0,74% государственного пакета акций ОАО
«Керемет Банк» 64 720 000 (шестьдесят четыре миллиона семьсот
двадцать тысяч) сом.
ÑÂÅÄÅÍÈß ÎÁ ÎÀÎ «ÊÅÐÅÌÅÒ ÁÀÍÊ»:
Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Êåðåìåò Áàíê».
Ìåñòîðàñïîëîæåíèå: Êûðãûçñêàÿ Ðåñïóáëèêà, ãîðîä Áèøêåê, óëèöà Òîãîëîê Ìîëäî, 40/4.
- Óñòàâíûé êàïèòàë – 8 698 746 400 (âîñåìü ìèëëèàðäîâ øåñòüñîò äåâÿíîñòî âîñåìü ìèëëèîíîâ ñåìüñîò ñîðîê øåñòü òûñÿ÷ ÷åòûðåñòà) ñîìîâ.
- Êîëè÷åñòâî àêöèé ïðèíàäëåæàùèå ãîñóäàðñòâó - 647 172 (øåñòüñîò ñîðîê ñåìü òûñÿ÷à ñòî ñåìüäåñÿò äâà) øòóê àêöèé.
- Ñâåäåíèÿ î êîìïàíèè: Îñíîâíîé âèä äåÿòåëüíîñòè êîìïàíèè ôèíàíñîâûå óñëóãè íàñåëåíèþ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè.

-

Áàëàíñîâàÿ ïðèáûëü/óáûòîê – (+) 50 793,0 òûñ. ñîì.
Ïðèáûëü îò îñíîâíîé äåÿòåëüíîñòè – (+) 367 750,0 òûñ. ñîì.
×èñòàÿ ïðèáûëü/óáûòîê – (+) 39 066,0 òûñ. ñîì.
Äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü – 7 369,0 òûñ. ñîì.
Êðåäèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü – 460 602,0 òûñ. ñîì.
Êðåäèòíûé ïîðòôåëü – 6 330 304,0 òûñ. ñîì.
Äåïîçèòíûé ïîðòôåëü – 4 578 295,0 òûñ. ñîì.
Ñðåäíåñïèñî÷íàÿ ÷èñëåííîñòü ðàáîòíèêîâ íà äàòó ïðîâåäåíèÿ îöåíêè 30.09.2021 ãîäà – 586 ÷åë.
Èìååòñÿ Ëèöåíçèÿ, âûäàííàÿ Íàöèîíàëüíûì Áàíêîì Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè ¹049 îò
3 îêòÿáðÿ 2019 ãîäà íà ïðàâî îñóùåñòâëåíèÿ áàíêîâñêèõ îïåðàöèé, óêàçàííûå â ïåðå÷íå
ðàçðåøåííûõ áàíêîâñêèõ îïåðàöèé â ñîîòâåòñòâèè ñ áàíêîâñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè.
Äàòà íà÷àëà ïðè¸ìà çàÿâîê ïî ëîòó ¹1 – 28 èþíÿ 2022 ãîäà â 10.00 ÷àñ ïî Áèøêåêñêîìó âðåìåíè.
Äàòà íà÷àëà ýëåêòðîííîãî àóêöèîíà – 28 èþëÿ 2022 ãîäà â 11.00 ÷àñ ïî Áèøêåêñêîìó âðåìåíè.

Лот №2
- 5 820 000 (пять миллионов восемьсот двадцать тысяч) штук акций
Открытого акционерного общества «Гарантийный Фонд» (далее-ОАО
«Гарантийный Фонд»).
Стартовая стоимость 5 820 000 штук государственного пакета акций
ОАО «Гарантийный Фонд» 612 030 000 (шестьсот двенадцать миллиона
тридцать тысяч) сом.
-

ÑÂÅÄÅÍÈß ÎÁ ÎÀÎ «ÃÀÐÀÍÒÈÉÍÛÉ ÔÎÍÄ»:
Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Ãàðàíòèéíûé
Ôîíä».
Ìåñòîðàñïîëîæåíèå: Êûðãûçñêàÿ Ðåñïóáëèêà, ãîðîä Áèøêåê, ïðîñïåêò ×óé, 114,
êàá. 420.
Óñòàâíûé êàïèòàë– 4 132 000 000 (÷åòûðå ìèëëèàðäîâ ñòî òðèäöàòü äâà ìèëëèîíîâ) ñîìîâ.
Êîëè÷åñòâî âûïóùåííûõ àêöèé – 41 320 000 (ñîðîê îäèí ìèëëèîíîâ òðèñòà äâàäöàòü òûñÿ÷) øòóê.
Êîëè÷åñòâî àêöèé ïðèíàäëåæàùèå ãîñóäàðñòâó - 5 820 000 (ïÿòü ìèëëèîíîâ âîñåìüñîò äâàäöàòü òûñÿ÷à) øòóê àêöèé.

Ñâåäåíèÿ î êîìïàíèè:
Îñíîâíîé âèä äåÿòåëüíîñòè êîìïàíèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ãàðàíòèé (ïîðó÷èòåëüñòâ) ïî
îáÿçàòåëüñòâàì ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, îðãàíèçàöèé èíôðàñòðóêòóðû ïîääåðæêè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, âûòåêàþùèõ èç çàêëþ÷àåìûõ èìè êðåäèòíûõ äîãîâîðîâ, äîãîâîðîâ çàéìà, ëèçèíãà, áàíêîâñêîé ãàðàíòèè.
Ïðåäîñòàâëåíèå ãàðàíòèé ïî èïîòå÷íûì êðåäèòàì â ðàìêàõ ñîîòâåòñòâóþùèõ ãîñóäàðñòâåííûõ ïðîãðàìì, çà ñ÷åò öåëåâûõ ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ îò òðåòüèõ ëèö, íå ïîäâåðãàÿ
ðèñêó óñòàâíûé êàïèòàë Îáùåñòâà.
Ïðåäïðèÿòèå íå èìååò ñîáñòâåííóþ íåäâèæèìîñòü, ýêîíîìè÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü îñóùåñòâëÿåò â àðåíäîâàííûõ ïîìåùåíèÿõ.
Îñíîâíûå ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè Îáùåñòâà:
Ïðèáûëü îò îñíîâíîé äåÿòåëüíîñòè – (+) 64 098 òûñ. ñîì.
×èñòàÿ ïðèáûëü/óáûòîê – (+) 144 161,0 òûñ. ñîì.
Èòîãî àêòèâû – 4 576 003,0 òûñ.ñîì.
Èòîãî îáÿçàòåëüñòâà – 235 540,0 òûñ.ñîì.
Ñðåäíåñïèñî÷íàÿ ÷èñëåííîñòü ðàáîòíèêîâ íà äàòó ïðîâåäåíèÿ îöåíêè – 93 ÷åë.
Äàòà íà÷àëà ïðè¸ìà çàÿâîê ïî ëîòó ¹2 – 28 èþíÿ 2022 ãîäà â 10.00 ÷àñ ïî Áèøêåêñêîìó âðåìåíè.
Äàòà íà÷àëà ýëåêòðîííîãî àóêöèîíà – 28 èþëÿ 2022 ãîäà â 14.00 ÷àñ ïî Áèøêåêñêîìó âðåìåíè.

Лот №3
100 процентов государственной доли Общества с ограниченной
ответственностью «Сарамжал-Транс» (далее-ОсОО «Сарамжал-Транс»).
Стартовая стоимость 100 процентов государственной доли ОсОО
«Сарамжал-Транс» 30 290 000 (тридцать миллионов двести девяносто
тысяч) сом.

ÑÂÅÄÅÍÈß Î ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌÛÕ ÓÑËÓÃÀÕ
Íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà – «Ñàðàìæàë-Òðàíñ»
Îñíîâíîé âèä äåÿòåëüíîñòè ñîãëàñíî Óñòàâà – òðàíñïîðòíàÿ äåÿòåëüíîñòü è õðàíåíèå ãðóçîâ, ôàêòè÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü ïðåäïðèÿòèÿ - îêàçàíèå ãîñòèíè÷íûõ
óñëóã.
- Óñòàâíûé êàïèòàë îáùåñòâà íà äàòó îöåíêè: 1000 ñîì.
- Åäèíñòâåííûé ó÷àñòíèê îáùåñòâà: Ôîíä ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì ïðè Ìèíèñòåðñòâå ýêîíîìèêè è êîììåðöèè Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè
-100% âêëàä â Óñòàâíûé êàïèòàë îáùåñòâà.

-

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü íà áàëàíñå êîìïàíèè èìååòñÿ
1. ãîñòåâîé äîì ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Èññûê-Êóëüñêàÿ îáëàñòü, ã.×îëïîí-Àòà, óëèöà Àê-Áóëóí, 17;
2. ïóñòûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ - 20 èíâåíòàðíûõ åäèíèö, íàõîäÿùèõñÿ â ðåãèîíàõ ðåñïóáëèêè îò 8 äî 200 êâ.ì.;
3. àâòîìàøèíà Honda-CRV.
Äàòà íà÷àëà ïðè¸ìà çàÿâîê ïî ëîòó ¹3 – 28 èþíÿ 2022 ãîäà â 10.00 ÷àñ ïî Áèøêåêñêîìó âðåìåíè.
Äàòà íà÷àëà ýëåêòðîííîãî àóêöèîíà – 28 èþëÿ 2022 ãîäà â 16.00 ÷àñ ïî Áèøêåêñêîìó âðåìåíè.
Ñîáñòâåííèê ðåàëèçóåìîãî îáúåêòà – Êûðãûçñêàÿ Ðåñïóáëèêà
Ñðåäñòâà ïëàòåæà – äåíåæíûå ñðåäñòâà â âàëþòå Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè «ñîì»
Óñëîâèÿ ó÷àñòèÿ â ýëåêòðîííîì àóêöèîíå:
1. ïðîéòè ðåãèñòðàöèþ íà ïîðòàëå ýëåêòðîííîé òîðãîâîé ïëîùàäè http://etp.okmot.kg
2. çàïîëíèòü ýëåêòðîííóþ çàÿâêó, ïðèêðåïèòü íåîáõîäèìûå äîêóìåíòû
3. ïðîèçâåñòè îïëàòó ãàðàíòèéíîãî âçíîñà â ðàçìåðå 10 ïðîöåíòîâ îò ñòàðòîâîé öåíû
óêàçàííîãî îáúåêòà.
ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÛÕ ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ ÄËß
Ó×ÀÑÒÈß Â ÝËÅÊÒÐÎÍÍÎÌ ÀÓÊÖÈÎÍÅ:
Äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö:
1. Ýëåêòðîííàÿ çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå;
2. Äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü ôèçè÷åñêîãî ëèöà èëè äîâåðåííîñòü íà èìÿ
ïðåäñòàâèòåëÿ, óïîëíîìî÷èâàþùóþ åãî âûñòóïàòü îò èìåíè ôèçè÷åñêîãî ëèöà è ñîâåðøàòü ñîîòâåòñòâóþùèå ñäåëêè çàâåðåííàÿ â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì
Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè ïîðÿäêå.
3. Ñïðàâêà íàëîãîâîãî îðãàíà è Ñîöèàëüíîãî ôîíäà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè îá îòñóòñòâèè ó ïðåòåíäåíòà çàäîëæåííîñòè ïî íàëîãîâûì ïëàòåæàì â áþäæåòû âñåõ óðîâíåé è
ñòðàõîâûì âçíîñàì ïî ñîñòîÿíèþ íà äàòó ïîäà÷è çàÿâêè. Äàííîå òðåáîâàíèå ÿâëÿåòñÿ íå îáÿçàòåëüíûì äëÿ èíîñòðàííîãî ïðåòåíäåíòà - íåðåçèäåíòà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè;
Äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö:
1. Ýëåêòðîííàÿ çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå;
2. Äîâåðåííîñòü íà èìÿ ïðåäñòàâèòåëÿ, óïîëíîìî÷èâàþùóþ åãî âûñòóïàòü îò èìåíè
þðèäè÷åñêîãî ëèöà è ñîâåðøàòü ñîîòâåòñòâóþùèå ñäåëêè çàâåðåííàÿ â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè ïîðÿäêå.
3. Çàâåðåííûå â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè ïîðÿäêå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ;
4. Íîòàðèàëüíî çàâåðåííàÿ â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè ïîðÿäêå êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî
ëèöà;
5. Ñïðàâêà íàëîãîâîãî îðãàíà è Ñîöèàëüíîãî ôîíäà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè îá îòñóòñòâèè ó ïðåòåíäåíòà çàäîëæåííîñòè ïî íàëîãîâûì ïëàòåæàì â áþäæåòû âñåõ óðîâíåé
è ñòðàõîâûì âçíîñàì ïî ñîñòîÿíèþ íà äàòó ïîäà÷è çàÿâêè. Äàííîå òðåáîâàíèå íå ÿâëÿåòñÿ îáÿçàòåëüíûì äëÿ èíîñòðàííîãî ïðåòåíäåíòà-íåðåçèäåíòà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè.
Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî âîïðîñó ó÷àñòèÿ â ýëåêòðîííîì
àóêöèîíå ðàçìåùåíà íà ïîðòàëå ýëåêòðîííîé òîðãîâîé ïëîùàäè http://
etp.okmot.kg, îôèöèàëüíîì ñàéòå Ôîíäà www.fgi.gov.kg., Òåëåôîíû
äëÿ ñïðàâîê: +996 (312) 61 40 74, ôàêñ: +996 (312) 61 49 58.
ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ:
Ýëåêòðîííûé àóêöèîí, â êîòîðîì ïðèíÿë ó÷àñòèå òîëüêî îäèí ó÷àñòíèê, ïðèçíàåòñÿ íåñîñòîÿâøèìñÿ.
Ïîáåäèòåëåì ýëåêòðîííîãî àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëåå
âûñîêóþ öåíó çà îáúåêò.
Ïîáåäèòåëþ ýëåêòðîííîãî àóêöèîíà ãàðàíòèéíûé âçíîñ íå âîçâðàùàåòñÿ è çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò îïëàòû ïðèîáðåòàåìîãî èìóùåñòâà. Â ñëó÷àå îòêàçà îò ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ ýëåêòðîííûõ òîðãîâ èëè çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè, ãàðàíòèéíûé âçíîñ ïîáåäèòåëþ ýëåêòðîííîãî àóêöèîíà íå âîçâðàùàåòñÿ è ïåðå÷èñëÿåòñÿ â ðåñïóáëèêàíñêèé áþäæåò.
Ïðè óêëîíåíèè èëè îòêàçå ïîáåäèòåëÿ îò çàêëþ÷åíèÿ â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ãîñóäàðñòâåííîãî èìóùåñòâà, óïîëíîìî÷åííûé îðãàí â òå÷åíèå äâóõ
ðàáî÷èõ äíåé íàïðàâëÿåò ó÷àñòíèêó, çàíÿâøåìó âòîðîå ìåñòî (íà îäèí øàã íèæå), óâåäîìëåíèå î ïðèñóæäåíèè ïîáåäû, êîòîðûé äîëæåí ïîäïèñàòü äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè â
òå÷åíèå òðåõ ðàáî÷èõ äíåé, ñ äàòû ïîñòóïëåíèÿ óâåäîìëåíèÿ.
Óâåäîìëåíèå î ïðèçíàíèè ïîáåäèòåëåì ó÷àñòíèêà, ó÷àñòíèêà çàíÿâøåãî âòîðîå ìåñòî, îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñðåäñòâîì ýëåêòðîííîé òîðãîâîé ïëîùàäêè.
Ïîáåäèòåëü ýëåêòðîííîãî àóêöèîíà ïåðå÷èñëÿåò íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò Ôîíäà 7% êîìèññèîííûé ñáîð ñâåðõ ïðîäàæíîé öåíû.
Ñ/Î-908

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити
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Запрос на выражение заинтересованности
(Консультационные услуги – Отбор компаний)
Отбор

Консультационной компании на подготовку проектносметной документации по улучшению энергоэффективности и
сейсмической безопасности 3 общественных зданий в городе
Ош, Ошской области и выполнение авторского надзора.

Ìèíèìàëüíûå òðåáîâàíèÿ, ïðåäúÿâëÿåìûå ê êîìïàíèÿì, à òàêæå Òåõíè÷åñêîå çàäàíèå â ýëåêòðîííîì âèäå ìîæíî áóäåò ïîëó÷èòü ïîñëå ðåãèñòðàöèè íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÀÐÈÑ: www.aris.kg
Âûðàæåíèÿ çàèíòåðåñîâàííîñòè ìîãóò áûòü ïðåäñòàâëåíû â ïèñüìåííîì âèäå ïî àäðåñó, óêàçàííîìó íèæå (ëè÷íî, ïîñðåäñòâîì ýëåêòðîííîãî ñîîáùåíèÿ, ïî ôàêñó, ïî ïî÷òå) äî 11 èþëÿ 2022 ãîäà.
Àãåíòñòâî ðàçâèòèÿ è èíâåñòèðîâàíèÿ ñîîáùåñòâ Êûðãûçñêîé
Ðåñïóáëèêè
êîìó: ã-íó Íàñïåêîâó Ìàðñó Äàìèðîâè÷ó, Èñïîëíèòåëüíîìó äèðåêòîðó ÀÐÈÑ
720040, ã. Áèøêåê, óë. Áîêîíáàåâà, 102,
òåë.: + 996 (312) 62-07-52, 30-18-05,
ôàêñ: + 996 (312) 62-47-48,
e-mail: zakupki@aris.kg
ñàéò: www.aris.kg

Ñ/Î-257

Продает земельный участок площадью 4,41
га, административное здание, весовую (30 тн),
трансформаторную подстанцию (400 кВт), скважину и
линии электропередач, находящихся на этом участке по
адресу: Иссык-Атинский район, с.Интернациональное.
Имеется Красная книга.
Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: 35-55-14, 35-55-12,
(0555) 95-14-67.

Í-221

На основании заявлений граждан А.Акматова и
З.Самтырова от 13.06.2022 г. ГПП «Чон-Кемин»
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
для выдачи в аренду земель на территории Нижне-Кеминского
лесничества, в квартале №41, №31, №32 для озеленения,
пастбища и для развития туризма.
Çàÿâêè íà ó÷àñòèå êîíêóðñà ïðèíèìàþòñÿ äî 29.07.2022 ã. ïî àäðåñó: ñ.Òîðò-Êóëü, óë.Àéòìàòîâà, ¹17 â àäìèíèñòðàöèè ÃÏÏ
«×îí-Êåìèí».
Í-215

Нa основании заявлений граждан К.Жунушалиева
от 23.06.2022 г. ГПП «Чон-Кемин»

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын
туунду жана ассоциацияланган уюмдарынын
капиталына инвестициялардын орду жабылуучу
наркын баалоо їчїн моделдерди иштеп чыгууга
кызмат кєрсєтїїлєрдї сатып алуу боюнча
АЧЫК РЕСПУБЛИКАЛЫК СЫНАК ЄТКЄРЄТ.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå êîíêóðñà ïðèíèìàþòñÿ äî 29.07.2022 ã. ïî àäðåñó: ñ.Òîðò-Êóëü, óë.Àéòìàòîâà, ¹17 â àäìíèèñòðàöèè ÃÏÏ
«×îí-Êåìèí».
Ïî èíòåðåñóþùèìñÿ âîïðîñàì
îáðàùàòüñÿ òåë.: (0701) 55-51-83.

г.Бишкек, ул.Лермонтова, 2, вид ценных бумаг – простые
именные акции КG 0101107611, номинальная стоимость одной
акции 900 сом,
НАСТОЯЩИМ УВЕДОМЛЯЕТ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ:
22 èþíÿ 2022 ã. àôôèëèðîâàííîå ëèöî Ðóäíåâ Þ.Ï. ïåðåäàë
â íîìèíàëüíîå äåðæàíèå ÇÀÎ «Öåíòðàëüíûé Äåïîçèòàðèé» 900
ïðîñòûõ èìåííûõ àêöèé, îáùåé íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòüþ 81000
ñîì, äîëÿ â ÓÊ 5,52%.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ

ñîçûâàåò î÷åðåäíîå ñîáðàíèå êðåäèòîðîâ,
êîòîðîå ñîñòîèòñÿ â 11.00 ÷àñîâ 7 èþëÿ 2022 ãîäà
ïî àäðåñó: ã.Áèøêåê, óë.Ë.Òîëñòîãî, ¹100.

Òîâàðû ðåàëèçóþòñÿ ïîëíûì ñïèñêîì, êîòîðûé ìîæíî ïðèîáðåñòè
ïî àäðåñó: ã. Áèøêåê, óë. Ëîãâèíåíêî, 14 (Îòäåë çàêóïîê). Ìåñòî
ïðèåìà ïðåäëîæåíèé: ã. Áèøêåê, óë. Ëîãâèíåíêî, 14 (Îáùèé îòäåë). Îêîí÷àòåëüíûé ñðîê ïîäà÷è çàÿâîê: äî 14.00 ÷àñîâ 25 èþëÿ
2022 ãîäà. Â çàÿâëåíèè ïîòåíöèàëüíûé ïîêóïàòåëü äîëæåí óêàçàòü, êîíòàêòíûé òåëåôîí, ïðåäëîæåííóþ ñòîèìîñòü çà âåñü ïåðå÷åíü òîâàðîâ è ïðèëîæèòü êîïèþ ïàñïîðòà. Âñêðûòèå ïðåäëîæåíèé ñîñòîèòñÿ â 14.00 ÷àñîâ 25 èþëÿ 2022 ãîäà ïî àäðåñó:
ã.Áèøêåê, óë. Ëîãâèíåíêî, 14 (Îòäåë çàêóïîê). Ïîáåäèòåëåì
áóäåò ïðèçíàí ïðåòåíäåíò, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó, à
ïðè ðàâíîñòè ïðåäëîæåíèé ïîáåäèòåëåì áóäåò ïðèçíàí ïðåòåíäåíò, ïîäàâøèé çàÿâêó ðàíåå. Ðàñõîäû, ñâÿçàííûå ñ âûâîçîì òîâàðîâ, íåñåò Ïîêóïàòåëü.
Ïî âñåì âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ
ïî òåë.: (0555) 29-21-55.

Ñ/Î-251

Òàéãàøêàåâ Ñàáûðáåê
Îðìîåâè÷êå òèåøåë¿¿ æåð
¿ë¿ø¿íºí ïàéäàëàíóóãà
óêóê áåð¿¿÷¿ ê¿áºë¿ã¿ ñåðèÿ
×À ¹066 æîãîëãîíäóãóíà
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç
äåï òàáûëñûí.

Í-213

ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:
1. Îò÷åò ñïåöèàëüíîãî àäìèíèñòðàòîðà î ïðîäåëàííûõ ðàáîòàõ çà
2-é êâàðòàë 2022 ãîäà.
2. Î ïðîäëåíèè ñðîêà ïðîâåäåíèÿ ïðîöåäóðû ñïåöèàëüíîãî àäìèíèñòðèðîâàíèÿ
3. Î äàëüíåéøåì âûñòàâëåíèè íå ðåàëèçîâàííûõ íåäâèæèìûõ èìóùåñòâ íà òîðãè
4. Ðàçíîå
Ïðåäñòàâèòåëÿì êðåäèòîðîâ äëÿ ó÷àñòèÿ íà ñîáðàíèè íåîáõîäèìî
èìåòü ïðè ñåáå íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííóþ äîâåðåííîñòü
ñ ïðàâîì ãîëîñîâàíèÿ íà ñîáðàíèè.
Í-216

ОАО «СЕВЕРЭЛЕКТРО»
уведомляет, что 21 июня 2022 года решением Совета
директоров ОАО «Северэлектро» прекращены полномочия
заместителя генерального директора по капитальному
строительству – члена Генеральной дирекции ОАО
«Северэлектро» Мырзабаева Данияра Рыскельдиевича.

(ИНН 02608201610191)

ОБЪЯВЛЯЕТ РЕАЛИЗАЦИЮ СПИСАННЫХ
ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ (ОС),
малоценных быстроизнашивающихся предметов
(МБП) (далее - Товары) не пригодных для дальнейшего
использования в ОАО «Айыл Банк».

Þñóïîâà Ãóëüçèäà
Ñàìàðêóëîâíàãà òèåøåë¿¿
ìàì. àêò ñåðèÿ × ¹274916
æîãîëãîíäóãóíà
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç
äåï òàáûëñûí.

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ. àêòà
× ¹805071 (îò 12.10.2017 ã.)
è Äîã. äàðåíèÿ ¹1590
(îò 28.11.2017 ã.) íà èìÿ
Ãóáàéäóëèíà Ìàðàòà
Ìèäõàòîâè÷à ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

ОсОО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «КУБАТ»
ОАО «АЙЫЛ БАНК»

Í-209

Í-214

Специальный администратор ОсОО
«SoTeL» (СоТеЛ) - банкрот

Ñïðàâêè ïî òåë.: (0706; 0556) 22-73-53.

Â ñâÿçè ñ óòåðåé
ñâèäåòåëüñòâà î
ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè ÈÏ
Òóðñóíàêóíîâà
Áåðìåò Ñóðàïîâíà êîä
ÎÊÏÎ 26269550, ÈÍÍ
13108198801354 ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-208

СУЩЕСТВЕННЫЙ ФАКТ:

ОАО МУ «СРЕДАЗЭНЕРГОМОНТАЖ»

Â ñâÿçè ñ óòåðåé Ãîñ.
àêòà î ïðàâå ÷àñòíîé
ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ×
¹543475 (îò 10.07.2014 ã.)
íà èìÿ Êàëèåâà Óëàíáåêà
Ñ¿é¿íä¿êîâè÷à ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-211

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
для выдачи в аренду земель на территории Нижне-Кеминского
лесничества, в квартале №41, №31, №32 для озеленения,
пастбища и для развития туризма.

Сынак боюнча документтер 2022-жылдын 14-июлунда саат 17.00гє чейин сынак документтерин кабыл алууєткєрїп берїї актысынын негизинде tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет.
Катышуучулар їчїн сынакка чейинки конференция
2022-жылдын 8-июлунда саат 15.00дє Бишкек шаары, Т.Їмєталиев атындагы кєчє, 101 дареги боюнча єтєт.
Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл.
Сынак боюнча сунуштар 2022-жылдын 19-июлунда
саат 14.00гє чейин Бишкек шаары, Чїй проспекти, 168
дареги боюнча кабыл алынат.
Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар
кабыл алынбайт жана каралбайт. Кароого Улуттук банктан кабыл алуу-єткєрїп берїї актысынын негизинде сынак документтерин алган катышуучулардын сунуштары
кабыл алынат.
Сынак боюнча сунуштар катышуучулардын катышуусунда 2022-жылдын 19-июлунда саат 14.00дє каралат.
Бардык уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66-91-52
телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы
аркылуу техникалык координаторго кайрылсаўыздар болот.

УТЕРЯ

Í-210

Ïî èíòåðåñóþùèìñÿ âîïðîñàì
îáðàùàòüñÿ òåë.: (0701) 55-51-83.

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНКЫ

ЖОГОЛДУ

ОАО «ПОЛИБЕТОН»

сообщает о своей ликвидации.
Претензии кредиторов принимаются в течение 2 (Двух)
месяцев по адресу: Кыргызская Республика, Чуйская
область, Сокулукский район, село Селекционное, улица
Циолковского, 86».

Â ñâÿçè ñ óòåðåé
ãîñóäàðñòâåííîãî
àêòà î ïðàâå ÷àñòíîé
ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ñåðèè × ¹126671 (îò
17.01.2008 ã.) íà èìÿ
Ñàäðàëèåâà Àáäûìàëèêà
Àíàðáåêîâè÷à ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Ï/Ï-023

ªçãºí øààðûíûí
Ìàäàíèÿò, 37 ¿é¿í¿í
òóðãóíó Àáäèâàõèäîâ
Àáäèâàõàïêà òààíäûê
æåð ¿ë¿ø¿í¿í ê¿áºë¿ã¿
¹17231 æîãîëãîíäóãóíà
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç
äåï òàáûëñûí.

Ï/Ï-493

9 èþíÿ 2022 ãîäà óòåðÿí
øòàìï îòâåò èñïîëíèòåëÿ
¹5 Æàëàë-Àáàäñêîãî
ôèëèàëà ÎÀÎ «ÐÑÊ Áàíê»
ÈÍÍ 42907199610306 ã.
Æàëàë-Àáàä óë. Ëåíèíà
43, ÁÈÊ 129029. Ñ 9 èþíÿ
2022 ãîäà ñ÷èòàòü
âûøåóêàçàííûé øòàìï
íåäåéñòâèòåëüíûì, à
åãî èñïîëüçîâàíèå
íåçàêîííûì.

Ä-32

Í-220

Â ñâÿçè ñ óòåðåé
òðóäîâîé êíèæêè
¹0323020 íà èìÿ
Ìóñàåâà Æàéûëà
×óáàêîâè÷à ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-223

Ñûäûêîâ Äóéøåíáåê
Àáäûêàäûðîâè÷êå
òèåøåë¿¿ ìàì. àêò
× ¹179420 (09.12.08æ.) æîãîëãîíäóãóíà
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç
äåï òàáûëñûí.

Í-222

Êûçûë-Êûÿ øààðûíûí
Âîñòîê 2/1 83 «È» - ¿é¿í¿í
òóðãóíó Îìîðàëèåâà Òóðãóíáó
Ïåòðîâíàãà òààíäûê
áîëãîí, Êûçûë-Êûÿ øààðäûê
ìàìëåêåòòèê êûéìûëñûç
ì¿ëêò¿ êàòòîî æàíà óêóê
áåð¿¿ áîþí÷à áàøêàðìàëûãû
òàðàáûíàí 05.03.2018-æûëû
áåðèëãåí × ¹748631
íîìåðèíäåãè æåð ó÷àñòêàñûíà
áîëãîí ìàìëåêåòòèê
àêòûñû æîãîëãîíäóãóíà
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç
äåï òàáûëñûí. Ï/Ï-334

Ûáûêååâ Áàëûê÷û
Êàïàðîâè÷êå òèåøåë¿¿
ìàì. àêò ¹299676
æîãîëãîíäóãóíà
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç
äåï òàáûëñûí.
Í-218

Â ñâÿçè ñ óòåðåé
ñâèäåòåëüñòâà íà ïðàâî
ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîé
äîëåé ñåðèÿ ×-41-II-VII
¹1 íà èìÿ Íàñûðêàíîâà
Ñîþçáåêà ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.
Í-217

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити
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2022-жылдын 28-июну
В связи с утерей бланки разрешений
ОсОО «Альбатрос Транс»

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНКЫ
2022-жылдын 22-июнунда Улуттук банк Башкармасы
тарабынан «Евразиялык Сактык Банкы» ААКсында
2022-жылдын 24-июнунан тартып Убактылуу
администрация атайын режими токтотулгандыгы
тууралуу чечим кабыл алынган.

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНКЫ
2022-жылдын 22-июнунда Улуттук банк Башкармасы
тарабынан «Евразиялык Сактык Банкы» ААКсына
2022-жылдын 24-июнунан тартып 6 айлык
мєєнєткє Убактылуу администрация атайын режими
киргизилгендиги тууралуу токтом кабыл алынган.
Базаркулов Улан Аскарбекович «Евразиялык Сактык
Банкы» ААКсынын Убактылуу администратору болуп
дайындалды.

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНКЫ

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

Специальный администратор Объединения
юридических лиц «Ассоциация
водопользователей Зарделек-Баткен» - банкрот
созывает очередное собрание кредиторов ОЮЛ «АВП ЗарделекБаткен», которое состоится 11 июля 2022 года в 14.00 часов, по
адресу: Баткенская область, Баткенский р-н, с.Чек, ул.Айдаркен, 45.
ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:
1. Óòâåðæäåíèå îò÷åòà ñïåöèàëüíîãî àäìèíèñòðàòîðà çà 2-é êâàðòàë 2022 ã.
2. Ðàçíîå.
Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ íåîáõîäèìî èìåòü ïðè ñåáå äîêóìåíò óäîñòîâåðåíèÿ ëè÷íîñòè. Ïðåäñòàâèòåëÿì íåîáõîäèìî èìåòü ïðè ñåáå
íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííûé äîêóìåíò ïîäòâåðæäàþùèå èõ
ïîëíîìî÷èÿ, à òàêæå äîêóìåíò óäîñòîâåðåíèÿ ëè÷íîñòè.
Òåë. äëÿ ñïðàâîê: (0770) 42-25-18.

Ï/Ï-143

Ñòðàíà
ÒÓÐÖÈß 2 ÑÒÐ.
ÒÓÐÖÈß 2 ÑÒÐ.
ÒÓÐÖÈß 2 ÑÒÐ.
ÒÓÐÖÈß 2 ÑÒÐ.
ÒÓÐÖÈß 2 ÑÒÐ.
ÒÓÐÖÈß ÏÎÐÎÆ.
ÒÓÐÖÈß ÏÎÐÎÆ.
ÒÓÐÖÈß ÏÎÐÎÆ.
ÒÓÐÖÈß ÏÎÐÎÆ.
ÒÓÐÖÈß ÏÎÐÎÆ.
ÒÓÐÖÈß ÏÎÐÎÆ.
ÒÓÐÖÈß ÏÎÐÎÆ.
ÒÓÐÖÈß 3 ÑÒÐ.
ÒÓÐÖÈß 3 ÑÒÐ.
ÒÓÐÖÈß 3 ÑÒÐ.
ÒÓÐÖÈß 3 ÑÒÐ.
ÒÓÐÖÈß 3 ÑÒÐ.
ÐÎÑÑÈß 3 ÑÒÐ.
ÐÎÑÑÈß 3 ÑÒÐ.
ÓÇÁÅÊÈÑÒÀÍ 3 ÑÒÐ.
ÊÀÇÀÕÑÒÀÍ 3 ÑÒÐ.
ÊÀÇÀÕÑÒÀÍ 3 ÑÒÐ.
ÊÀÇÀÕÑÒÀÍ 3 ÑÒÐ.
ÊÀÇÀÕÑÒÀÍ 3 ÑÒÐ.

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

Áëàíê
497319
497179
513986
513347
514056
770607
781227
794798
794799
515951
516055
516056
781055
498644
515320
515175
515383
1442261
1442343
265078
614774
614780
575172
614834

Ñòðàíà

¹

Äàòà âûäà÷è

ÀÒÑ

Áëàíê

1

20.02.2019

ÒÓÐÖÈß 2 ÑÒÐ.

KGFH0288

513146

2

25.06.2018

ÒÓÐÖÈß 2 ÑÒÐ.

KGFH2563

497111

3

18.02.2020

ÒÓÐÖÈß 2 ÑÒÐ.

09KG862AAP

513417

4

12.07.2018

ÒÓÐÖÈß ÏÎÐÎÆ.

KGFH2563

499200

5

07.02.2020

ÒÓÐÖÈß ÏÎÐÎÆ.

01KG597AGA

515962

6

06.11.2019

ÒÓÐÖÈß 3 ÑÒÐ.

01KG0502M

781058

7

02.02.2019

ÒÓÐÖÈß 3 ÑÒÐ.

KGFH0288

515068

8

14.06.2019

ÒÓÐÖÈß 3 ÑÒÐ.

01KG538AD

515406

9

24.07.2020

ÐÎÑÑÈß 3 ÑÒÐ.

01KG2188M

1131555

10

22.07.2020

ÐÎÑÑÈß 3 ÑÒÐ.

01KG2220M

1131523

11

28.02.2020

ÈÐÀÍ 2 ÑÒÐ.

01KG018AGV

228

12

05.08.2020

ÈÐÀÍ 2 ÑÒÐ.

01KG597AGA

295

13

27.08.2018

ÈÐÀÍ 2 ÑÒÐ.

KGFH2563

1492

14

18.06.2019

ÈÐÀÍ 2 ÑÒÐ.

KGFH1493

418

15

17.06.2019

ÈÐÀÍ 2 ÑÒÐ.

01KG538AD

634

16

28.01.2020

ÈÐÀÍ 2 ÑÒÐ.

KGBH1725

63

17

30.10.2018

ÒÓÐÊÌÅÍÈß 2 ÑÒÐ.

KGFH2563

11208

18

28.01.2020

ÒÓÐÊÌÅÍÈß 2 ÑÒÐ.

01KG0100P

59227

19

28.01.2020

ÒÓÐÊÌÅÍÈß 2 ÑÒÐ.

01KG018AGV

59300

20

28.01.2020

ÒÓÐÊÌÅÍÈß 2 ÑÒÐ.

01KG408AGT

59301

21

17.02.2020

ÒÓÐÊÌÅÍÈß 2 ÑÒÐ.

01KG597AGA

59483

22

17.02.2020

23
24

19.10.2020
24.11.2020

ÒÓÐÊÌÅÍÈß 2 ÑÒÐ.
ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍ 2 ÑÒÐ.

01KG0100P
01KG597AGA

59482
146633

01KG0100P

1551

25

18.02.2020

ÃÐÓÇÈß 2 ÑÒÐ.

09KG862AAP

207621

26

18.02.2020

ÃÐÓÇÈß 2 ÑÒÐ.

09KG862AAP

208586

ÈÐÀÍ 2 ÑÒÐ.

Решением единственного
акционера открытого
акционерного общества
«Национальная
энергетическая холдинговая
компания» (решение
Министерства энергетики
Кыргызской Республики от
23 июня 2022 года №18-Р):
1. Ñàäûêîâ Íóðëàí Ìàòêàñûìîâè÷ èçáðàí Ïðåäñåäàòåëåì Ïðàâëåíèÿ –
÷ëåíîì Ïðàâëåíèÿ ÎÀÎ
«Íàöèîíàëüíàÿ ýíåðãåòè÷åñêàÿ õîëäèíãîâàÿ êîìïàíèÿ».
2. Òîðîêóëîâ Áåêòóð èçáðàí
Çàìåñòèòåëåì Ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâëåíèÿ - ÷ëåíîì
Ïðàâëåíèÿ ÎÀÎ «Íàöèîíàëüíàÿ ýíåðãåòè÷åñêàÿ
õîëäèíãîâàÿ êîìïàíèÿ».

ЖОГОЛДУ
УТЕРЯ

Í-204

В связи с утерей нижеуказанные бланки разрешений:
ОсОО «Йылмазер Логистик»

считать недействительными.

Â ñâÿçè ñ óòåðåé
ñâèäåòåëüñòâà î ïðàâå
÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
×Æ-VIII-Í ¹423 íà èìÿ
Èáðàèìîâà Êóðìàíáåêà
Ñåéäàëèåâè÷à ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-206

Â ñâÿçè ñ óòåðåé äèïëîìà
ÌÂ ¹121149 âûäàí ÊÃÓ
èì.È.Àðàáàåâà â 1989 ã.
íà èìÿ Íàðáåêîâîé Íóðãóë
Ñàêåíîâíû ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-203

Æîîøáàåâ Æààíáàé
Øàìàëáåêîâè÷êå òèåøåë¿¿
æåð ó÷àñòîãóíà áîëãîí
æåêå ìåí÷èê óêóãó æºí¿íäº
ìàìëåêåòòèê àêò ñåðèÿñû
¹0032075 æîãîëãîíäóãóíà
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç
äåï òàáûëñûí.

Í-202

Í-205

Òóðãóíáàåâ Ïàÿçáåê
Ñóëòàíîâè÷êå òèåøåë¿¿
ìàì. àêò ñåðèÿ × ¹147514
æîãîëãîíäóãóíà
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç
äåï òàáûëñûí.

Ï/Ï-017

Â ñâÿçè ñ óòåðåé
ñâèäåòåëüñòâà î
ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè ÈÏ Òîáîêåëîâà
Ãóëüìèðà Çàðëûêîâíà
êîä ÎÊÏÎ 27063218,
ÁÃÐ 250661 ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-207

СУЩЕСТВЕННЫЙ ФАКТ:

ОАО «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ»
уведомляет, что 23 июня 2022 года решением Совета директоров ОАО «Электрические станции»:
1. Ïðåêðàùåíû ïîëíîìî÷èÿ - Òîðîêóëîâà Áåêòóðà - Çàìåñòèòåëÿ ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ïî ôèíàíñàì, ÷ëåíà Ãåíåðàëüíîé
äèðåêöèè ÎÀÎ «Ýëåêòðè÷åñêèå ñòàíöèè.

Гезит ээси: КР Министрлер Кабинети
Башкы редактор

ÀÒÑ
08KG0091M
KGSM0973
08KG0091M
KGBH1402
KGBH9243
KGSM0915
08KG0091M
KGBH9026
KGSM1188
KGBH1403
KGSM0970
KGSM1616
KGBH1401
KGFH2563
KGSM0909
KGSM1616
08KG0091M
KGSM1189
KGSM0909
KGSM0973
08KG531AC
KGSM0973
KGSM1098
KGSM1188

считать недействительными.

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы компьютердик
жабдууларды (ноутбуктар) сатып алуу боюнча
АЧЫК РЕСПУБЛИКАЛЫК СЫНАК ЄТКЄРЄТ.
Сынак боюнча документтер 2022-жылдын 21-июлунда саат 17.00гє чейин сынак документтерин кабыл алууєткєрїп берїї актысынын негизинде tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет.
Катышуучулар їчїн сынакка чейинки конференция
2022-жылдын 12-июлунда саат 10.00дє Бишкек шаары, Т.Їмєталиев атындагы кєчє, 101 дареги боюнча єткєрїлєт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл.
Сынак боюнча сунуштар 2022-жылдын 26-июлунда
саат 14.00гє чейин Бишкек шаары, Чїй проспекти, 168
дареги боюнча кабыл алынат.
Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар
кабыл алынбайт жана каралбайт. Кароого Улуттук банктан кабыл алуу-єткєрїп берїї актысынын негизинде сынак документтерин алган катышуучулардын сунуштары
кабыл алынат.
Сынак боюнча сунуштар катышуучулардын катышуусунда 2022-жылдын 26-июлунда саат 14.00дє каралат.
Бардык уюштуруу маселелери боюнча +996 (312)
66-91-52 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаўыздар болот.

Äàòà âûäà÷è
14.09.2018
19.07.2018
15.02.2019
13.06.2019
24.11.2020
02.05.2019
16.07.2019
26.11.2019
26.11.2019
06.02.2020
14.04.2020
14.04.2020
04.11.2019
15.03.2018
29.01.2020
07.05.2019
14.02.2019
11.02.2019
22.04.2019
12.02.2019
05.12.2019
10.12.2019
18.01.2019
13.01.2020

«НАЦИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
ХОЛДИНГОВАЯ
КОМПАНИЯ»

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.

Ìîëòîåâ Äæóìàñàäûê
Ñàäûáàêàñîâè÷êå
òèåøåë¿¿ æåð
¿ë¿ø¿íºí ïàéäàëàíóóãà
óêóê áåð¿¿÷¿ ê¿áºë¿ã¿
¹0007 (10.08.1998-æûë)
æîãîëãîíäóãóíà
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç
äåï òàáûëñûí.

Í-212

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 ¹573. Íóñêàñû 5931
Áàñóóãà 27.06.2022-æ. ñààò 20.00äº áåðèëäè
Ñàòûê êåëèøèì áààäà

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити
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ЫР ДЇЙНЄ
Айсулуу МЕЙЛИКУЛОВА:

“Æåç îéìîêòîé òåï÷èãåíèí æîãîòóï,
Æåëäåé ºì¿ð êàéäà áàðàò? Àïòûãàò...
Жашыл шибер майсаў чєбїн жамгыр
менен шїїдїрїм жууган, Кїн менен
Айдын алдында кашка тунук
суулары шылдырап аккан, адам буту
баспаган не бир ажайып кооз жерлер
болот. Ошол сыўары кээде элден,
ызы-чуудан окчун тартып, бирок
жїрєктєн чыккан мыкты ырларды
жазган акындар да кездешет.
Айсулуу Мейликулованын ырларын
мага белгилїї тележурналист
Нышанбек Кочкоров сунуш кылды.
Адатта тааныштар ырлары
алешем, ортосаар чыгарма жазып
жїргєндєрдї айтышып “ушунун
ырына бир кєз салып, гезитке
чыгарып берип койчу” деп єтїнїшєт.
Айсулуу жєнїндє адегенде мен да
ошентип ойлодум. Анан Айсулуунун
ырларын окудум. Окудум да,
сїйїндїм. Мендеги алгачкы кїдїк
ойлордун баары булуттан чыккан
Кїнгє окшоп жаркырап, туман
ойлор бир заматта тарап кетти.
Айсулуу Мейликулованын 2019-жылы
“Ай болуп жарык чачсамбы” деген
ыр жыйнагы чыкса да, анын атыжєнїн мурда-кийин гезит-журналдан
окуп, кездештирген эмес экемин.
Бирок, Айсулууда чыныгы акынга
мїнєздїї сапаттар бар экен. Ал
єзїнїн жеке ой-таанымы, сезими,
шык-таланты аркылуу дїйнєнї
кабыл алып, єзїнє гана таандык їн,
стиль, салыштыруу, табылга менен
ырга салат. Ырас, айрым ырларында
чубалжыган чаржайыттык да
байкалбай койбойт. Кээде саптарды
зордоп уйкаштырып салган учурлары
бар. Бирок, анын тїбї, пайдубалы,
кєрєўгєсї акын. Андыктан Айсулууга
адабияттын улуу журтуна “кош
келипсиў” деп айтып, ак жол
каалагым келет.
Ємїрбек ТИЛЛЕБАЕВ, акын

МЕНДЕ ЭМНЕ БАР?
Менде эмне бар?
Жїрєгїмдє сезим бар,
Жан дїйнємє жалын чачкан кезим ал...
Эгер мени жалгыз десеў жаўылдыў,
бїт денемде сїйїї жашайт сезип ал.
Менде эмне бар?
Мээнет кылган саптар бар,
Мезгилинде аалам жарар каттар ал.
Каалагандай сен ойлосоў жаўылдыў,
Окуп кєрїп карегиўе сактап ал.
Менде эмне бар?
Аял деген атым бар,
Алсыздыгым назик гана затым ал.
Бактысыз деп мени айтсаў жаўылдыў,
Бала-кызым базар болгон бактым бар.
Менде эмне бар?
Шїгїр деген кебим бар,
Энем мыкты таза кандуу чебим ал.
Кєрїп-кєрбєй ушактасаў жаўылдыў,
Мени сїйгєн жаратканым Теўир бар.
Менде эмне бар?
Бейиш тєрлїї жерим бар,
Тоо жайыгы алтын тїрлїї кеним бар.
Тексиз, тїпсїз деп ойлосоў жаўылдыў,
Кыраан куштай Кыргыз деген тегим бар!

ЖАРАТКАНЫМ
КОРГОНУМ
Чеби бекем кулабаган коргонум,
Чертип кылын жїрєгїмдїн борборун.
Чебер жалгыз калкалаган Жараткан,
Чегинтпестен ачып салды жолдорум.
Койнун ачып коргологон коргонум,
Кїн-тїнїмдї кемитпестен колдоорум.
Коругуўдан чыгарбачы суранам,
Кооз гїлдєргє оролсунчу ойлорум.
Омар Хайям терген гїлдїн ойлорун,
Чындыгын да, жалганын да, болжолун.
Баскычтарын кабыл алсаў билээрсиў,
Бакытыўдын таза жерде орноорун..

УБАКЫТ
Учкан куштай таў атат да кеч кирет,
Убакытым улам-улам эскирет.
Жайбаракат сергип алчу кез таппай,
Жашын санап жаным кургур эчкирет.
Бул убакыт шуру сымал чачылат,
Шїїдїрїмдїн тамчысына катылат.
Шашылсам да жете албаймын жетээрге,
Шамал болуп бир желп этип басылат.
Жер эненин жиги улам чарпылат,
Желе тартып адамдарга шарт урат.
Жез оймоктун тепчигенин жоготуп,
Желдей ємїр кайда барат?
Аптыгат...

АЛ ЫЙЫК

Даанышманым даўгыр талаа коргонум,
Дабаа кылып дары сунган борборум.
Дарегимди жалгыздатпай аяган,
Дайым мага бакыт сунган оў жолум...
Жаратканым коргоп турган коргонум.

АНЫ СЇЙГЄН
ЖЇРЄГЇМДЄ
Жїрєгїмдїн ыссык демин кучактап,
Жїзїм балкып кєлєкємє узатат.
Кєргєзгєн кїн сага шїгїр айтайын,
Кєз мемиреп карегимди жубатат.
Аял болгон назиктигим назданса,
Аяп туруп кєўїлїмдї кураймын.
Ал сезимим себелеген жамгырдай,
Аны сїйгєн жїрєгїмдє жок айбым...
Кооз дїйнєнїн ачып мага каалгасын,
Коомай кармап кєўїлї ооруп калбасын...
– деп аяган алсыз менин алымды,
Кєрєгєчїм кєсєм жаным талбасым.

Кєєдєндє тїгєнбєгєн сапырыктар,
Кєўїлгє їнїн каткан жаўырык бар.
Тїрмєктєп айтсам дагы тїгєнбєгєн,
Тїпкїрдє сезим деген чакырык ал.

Эч бир жолу жаман ойго барбасым,
Жалгыз чындык жїрєгїмдї чанбасым.
Каректерим кїбє болоор тїбєлїк,
Кайрык болуп жан дїйнємдї арбашын.

Каалгасын ачкан бирєє ал сезимдин,
Кєзїнєн кєрєм сїйїї бир єзїмдїн.
Биринчи жолуккандай кубанганым,
Билгизет бийиктигин ал кезимдин.

Сезем дайым сенек сєздї айтпашын,
Сезим сунат жаз гїлїндєй жапжашыл.
Кезиктирген жолдорубуз чоў дайра,
Кечиктирген махабаттан кайтпасым.

Ал бийик,ал ыйык жол агын тєшєп,
Ар кїнїм бакыт коштоп кїїлїї єтєт.
Ааламга кїн нурундай їрєн чачам,
Сїйїїмдєн турат мына баары кєктєп.

ЖАНЫМ МЕНИН
Шамым менин караўгыдан куткарган,
Таўым менин тазалыкка сугарган.
Тартып турса тагдыр менден талашып,
Жалын болуп жїрєгїмдєн куралган.
Жаным менин жїрєгїмдїн жалыны
Жолумду ачкан караўгымдын жарыгы.
Жашоо тїгєл чогултсам да теў келбес,
Жароокерим бир ємїрдїн тактысы.
Кєєдєнїмдє тонгон музду жара алган,
Кєкїрєктє кєйгєйїмдї таба алган.
Кєздєрїмдєн ый муўумду сооротуп,
Кєўїлїмдї таза жолго сала алган.
Жаным менин ыр дїйнємдїн ачкычы,
Жан жибиткен ємїрїмдїн таттуусу.
Жалган кїндє жашоодогу чындыгым,
Аман жїргїн жїрєгїмдїн жакшысы.

ЗАМАНЫМДЫН МАГА
ОКШОГОН ПЕНДЕСИ
Азаттык деп айга теўеп пендени,
Айга турсун мээлей албай жебени.
Ат минээрлер жол кєрсєтїп баратат,
Аўга тїртїп ак їй деген кемени.
Башкара албай кеме улам чєккєнсїйт.
Баштыктары чоўойгону кєпкєнсїйт.
Байкай албайм элди ойлогон эч ким жок,
Єзїн таппай ак їй кургур кєп єксїйт.
Камчы сапты колдон алып камашат,
Камын кєрїп кай кїндєрдї самашат.
Каргышынан коркпой калды Кудайдын,
Карыздарын кайсыл кїнї жамашат.
Оттон алып сууга салып єздєрїн,
Шылдыўынан уялышпайт єзгєнїн.
Элди алдап алганчакты мандатты,
Анан эле май басышат кєздєрїн.
Пайдасы жок пара менен жашаган,
Заман болду пейилдерден тажаган.
Намыс, чындык, абийир тїгєп баратат,
Кєрїп туруп жїрєк кургур канаган.

Аалам жарык бирок пейил караўгы,
Аргаўды алган пендеби же адамбы...
Акылдуумун дегенсишип баары эле,
Алсыз кылат атаганат заманды.
Билими бар артык анын эмнеси?
Колунан бир жакшылыктын келбеси.
Кєрїп турам кєўїлїмдї оорутпа,
Заманымдын мага окшогон пендеси..
Жаман дебейм пейил кетти бузулуп,
Кєўїл жакыр кєрбєгєндєй жулунуп.
Кылымдарга кыйшайбаган Кыргыздан,
Кыраандары чыкса деймин суурулуп.

КАРЕГИМДЕ БААРЫСЫ
Колго кармап жазып турган калемим,
Кєєдєнїмдїн билген чыгар дарегин.
Бар дїйнємдї жалгыз жїрєк сезсе да,
Баарын кєрїп кїбє болгон карегим.
Тїстї бєлїп тїркїндїгїн сезгеним,
Тїшкє оролуп жок дїйнєнї безгеним.
Тїпкїрїндє тїркїн кїндєр кечирип,
Тїўїлгєндє ыйлап-ыйлап эзгеним.
Кыз кезимде узун чачым єргємїн,
Кызгалдактын кызыл тїсїн кєркємїн.
Кыядагы ичке жолду жадабай,
Кырк катарын талыбастан кєргєнїм.
Бул каректер кєрдї жакшы-жаманын,
Жайын кєрдї, кышын кєрдї талаанын.
Жамбашына такап тартып бешикти,
Жагалданган алын кєрдї баланын.
Кєзїм менин кєрїп турган зирегим,
Кєрсєў дагы кирпик тєшєп жиредиў.
Кєўїлїмдї аяп туруп кайра эле ,
Кєнєк болуп тєгєєрїўдї билемин.
Башка жолго тиктим бакыт данегин,
Багбан болуп аздектейин адемин.
Багытыбыз жакшылыкта баратат,
Баш кєтєрїп эч кейибе карегим!

КЇЗГЇ ЖАМГЫР
Кїчкє толуп келди кїзгї нєшєрлєр,
Кїлгїн тїстє жалбырактар тєшєлєр.
Дарак калар кийими жок шыпшалып,
Тазаланар чаўып жаткан кєчєлєр.
Жалбырактар жашыл тїсїн жоготуп,
Баратышат сары тїскє оролуп.
Табийгаттын кереметин кемитбей,
Мезгил улам, улам кетет тогошуп.

КЫЗЫМ НАЗЫМ
Тарап-тарап кара чачын єргєнїм,
Кара кєзїм карааныўдан єрнєгїм.
Карегиўден теў айланат апасы,
Каралдым го жандан артык кєргєнїм.
Жаш кїнїмдї элестетип жанымда,
Жайнап єскєн гїлдєргє окшоп багымда.
Жароокерим мен єзїмдї кєрємїн,
Жаш баладай кыялыўдын алдында.
Бизге гїлдєр, гїлдєр бизге жарашып,
Буркураган жыттарынан таратып.
Бул бактылуу кєз ирмемдер сїрєттє,
Алып качат сулуулукту талашып.
Кайталангыс мїнєттєрдї эскерип,
Дал ушундай ыр жаралса эстелик.
Чындап эле чындык турат далилдеп,
Бакыт нуру жїздє турат тескелип.

