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ЭМГЕК АКЫЛАР ДАГЫ КЄТЄРЇЛЄТ
Кечээ Жогорку Кеўештин жыйынында Президент
Садыр Жапаров: “Мугалимдердин, дарыгерлердин
жана маданият кызматкерлеринин айлык акыларын
эселеп кєтєрїїгє жетиштик. Калган тармактагы
кызматкерлердин эмгек акыларын, 1-августтан тартып
мугалимдердикиндей кылып кєтєрєбїз. Бул боюнча
конкреттїї пландарыбыз бар” деп билдирди.

КЫРГЫЗ
СПОРТУ – СЇРЄТ
КЄРГЄЗМЄСЇНДЄ
Спорт журналисттери Гїлиза Авазова, Ксения Толканева жана Гїлжан Турдубаеванын “Спорт менин
кєзїм менен” аталышындагы сїрєт
кєргєзмєсї єтєт. Иш-чара 2-июль
кїнї саат 12:00дє Бишкектеги “Дордой Плаза” соода борборунда башталып, 6-июлга чейин уланат. Кєргєзмєдє кыргыз спортунун акыркы 10 жылдагы урунттуу учурлары кєрсєтїлєт.

ДУБАЙГА КОШУМЧА
КАТТАМДАР
Їстїбїздєгї жылдын июнь айында «Флай Дубай»
авиакомпаниясы Дубайдан Бишкекке кошумча
каттамдарды ачты. «Манас» эл аралык аэропорту»
ААКсынын маалыматына ылайык, учуулардын
жыштыгы жумасына 10 каттамга чейин
кєбєйтїлдї. Учуу убактысы 4 саат 20 мїнєт.

КЫРГЫЗДЫН БАЛ, ЖАЎГАК,
МИСТЕ, КАРА ЄРЇГЇ – ВЕНАДА
Венада Борбордук Азия єлкєлєрїнїн айыл чарба продукцияларынын кєргєзмєсї
болуп єттї. Кєргєзмє Борбордук Азия єлкєлєрїнїн элчиликтери тарабынан
Австриянын Hilfswerk International (HWI) бейєкмєт уюму менен биргеликте
уюштурулган. Кыргыз делегациясын Айыл чарба министринин орун басары
А.Мукашев жетектеп, бал, жаўгак, мисте жана кара єрїк єндїрїї менен
алектенген компаниялардын єкїлдєрї барды.
Кєргєзмєгє Казакстандын, Тажикстандын жана Єзбекстандын продукциялары да
коюлду. Иш-чаранын катышуучулары менен коноктору «чыгыш татымдарынан»
гана эмес, Борбордук Азия єлкєлєрїнїн элчиликтери тарабынан даярдалган
улуттук тамак-аштардан да даам татышты.
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Президент Садыр ЖАПАРОВ:

“ЭКОНОМИКАБЫЗДЫ ЄРКЇНДЄТЇЇ
БИРИНЧИ ОРУНДА ТУРАТ”
элементтери болгондуктан, Баш
мыйзамыбыздын 1-беренесинде
дагы Кыргызстан демократиялык єлкє деп белгиленген. Єлкєбїздє ар бир жаран эркин ой жїгїртїїгє, ой-пикирин ачык айтууга укуктуу. Дал ушул эркиндикке, демократия принциптерине жамынып, жогорудагыдай киреше булактарына ар кандай негизсиз сындарды айтып, саясый
упай топтоого далалат кылган
саясатчыларыбыз да жок эмес.
Демократия шартында, албетте,
атаандаш пикирлердин болушу
зарыл.

Президент Садыр Жапаров
30-июнда VII чакырылыштагы
Жогорку Кеўештин биринчи
сессиясын жыйынтыктоочу
жыйынга катышып сєз сїйлєдї.
- Учурда Кыргызстанда экономикабызды жолго коюп, аны андан ары єркїндєтїї маселеси биринчи орунда турат. Элдин талабы, тилек-їмїтї дагы дал ушундай. Салык чогултуу, бажы тєлємдєрїнєн кирешелерди кєбєйтїї иштеринен тышкары “Кумтєр” маселесин жолго коюу, єлкє бюджетине кошумча киреше
булагын пайда кылуу иши жїрїп
жатат. Анын негизинде коомчулуктагы їч кесиптин ээлери, мугалимдердин, дарыгерлердин жана маданият кызматкерлеринин
айлык акыларын эселеп кєтєрїїгє жетиштик.

“АР БИР ЖАРАН
ОЙ-ПИКИРИН АЧЫК
АЙТУУГА УКУКТУУ”
- Ири долбоорлордун бири
“Камбар-Ата-1” ГЭСин курууну
колго алып жатабыз. КытайКыргызстан-Єзбекстан темир
жолун эмдиги жылы баштайбыз деген жакшы ниет менен
биринчи кадамды жасадык. Бул
ири долбоорлор жїзєгє ашса,
“Кумтєр” сыяктуу ири киреше
булактары пайда болот. Ошондо калайык калк, шайлоочуларыўыздар байма-бай айтып келаткан социалдык-экономикалык
кєйгєйлєрдї четинен чече баштайбыз. Кыргызстан демократиялык єлкє экенин айтып келебиз. Элибиздин менталитетинде, канында демократия

МААРАКЕСИ
МЕНЕН
КУТТУКТАДЫ
Мамлекет башчысы Садыр Жапаров
менен Тїркмєнстандын Халк
Маслахаты Милли Кеўешинин Тєрагасы
Гурбангулы Бердымухамедовдун
телефондук сїйлєшїїсї 29-июнда
болду.

Кыргыз-тїркмєн кызматташтыгын
мындан ары кеўейтїї, эл аралык уюмдардын алкагында єз ара аракеттенїї,
пландалган эки тараптуу багыттагы
визиттердин графиктери боюнча пикир алышышты. Президент Садыр
Жапаров Гурбангулы Бердымухамедовду 65 жаш мааракеси менен куттуктап, Кыргыз Республикасы менен
Тїркмєнстандын ортосундагы бир туугандыкты, ынак коўшулаштыкты, стратегиялык єнєктєштїктї чыўдоого
кошкон зор салымы їчїн ыраазычылык билдирди.

“КАРЫЗ ТЄЛЄЄНЇН
ЭЎ ЖОГОРКУ ЧЕГИ
МЕНИН УЧУРУМА
ТУШ КЕЛДИ”
- Тагдырдын жазмышы экен,
бул чоў кєйгєй менин учурума
туш келди. Буга чейинки берилген маалыматтарга ылайык, быйыл 23 млрд сом, эмдиги жылы
25 млрд сомдун тегерегиндеги

сырткы карызды жабуу милдети турат. Алдыдагы 10 жылда
30 жылдан бери алган карыздарыбызды тєлєшїбїз керек. Тєлєй албасак, єлкєнїн беделине
шек келет. Сырткы карыз сындуу маселелерди чечїїдє чечкиндїїлїктї кєрсєтїї кажет.
Мындай олуттуу маселелерди
эл єкїлдєрїнїн колдоосунда чечїїгє болоруна ишенем. Саясий
упай топтоп, “электорат кєбєйтєм” деген саясатчыларга эмгек
акыларды кєтєрїп, жол, мектеп
ж.б. салганды, ири долбоорлорду
пландап, ишке ашырганды мындай кой, ушул сырткы карызыбыздан кантип кутулабыз деген
маселе кїн тартибине коюлуп,
айлабыз куруп турган маал экенин эске сала кетейин.

“АЛТЫ АЙДА 68,8
МЛРД СОМ КИРЕШЕ
ТОПТОЛДУ”
- Парламент депутаттары менен эриш-аркак кызматташуунун

аркасында салык менен бажыдан
тїшїїчї каражаттарга катуу кєзємєл жїргїзїлє баштады. Маселен, 2021-жылдын алгачкы 6
айында салык кызматынан 47
млрд сом каражат чогулган болсо, 2022-жылдын 6 айында 68,8
млрд сом киреше топтолду. Ал
эми 2021-жылдын январь–июнь
айларында бажы кызматына
тїшкєн кирешенин кєлємї 20,1
млрд сом болсо, 2022-жылдын
ушул эле алты айынын ичинде
бажы тєлємдєрїнїн кирешесинин жалпы суммасы 31,2 млрд
сомду тїздї.

“СОЦИАЛДЫК
ОБЪЕКТИЛЕРГЕ ЭКИ
ЭСЕ КЄП КАРАЖАТ
БЄЛЇНДЇ”
- Мектептерди, медициналык
мекемелерди жана башка жаўы
социалдык объектилерди куруу,
башталып калгандарын бїткєрїї їчїн быйыл 13 млрд сом
бєлїп жатабыз. Бул 2021-жылга караганда дээрлик эки эсеге
кєп. Єлкєбїздє эў маанилїї болгон энергетикалык коопсуздукту камсыздоо їчїн быйыл 12,5
млрд сом бєлїндї. Салыштыруу
їчїн айтсак, 2021- жылы єлкєнїн энергетикалык коопсуздугуна 3,4 млрд сом эле бєлїнїп
берилген.

Акылбек ЖАПАРОВ:

“БИР ТУУНУН АСТЫНДА БИРИГИП,
БИР БАГЫТТА ИШТЕЙЛИ!”
БАЛДАРДЫ
КОРГОО
БОЮНЧА
ПРОГРАММА

Министрлер Кабинетинин
Тєрагасы Акылбек Жапаров
29-июнда Жогорку Кеўештин
жыйынында тємєнкїлєргє
токтолду.
Ал “учурдагы тышкы карызды тейлєє жана тєлєє
боюнча 2021 – 2032-жылдарга бардык тєлємдєрдїн 83%ы
туура келет. Анын 50%ын Кытай Эл Республикасынын Эксим банкынан алынган насыяларды тейлєє жана тєлєє
тїзєт. Мен эч кимди коркутпайм, бирок карызды тєлєй
албасак, Кытайдын Экспортимпорттук банкы башкаруучу
компанияны киргизип, ага стратегиялык объектилерибиз
єтєт. Биз ушундай моюнга
илинген жиптен кутулушубуз керек. Кудай сактасын деп
отура бербей, баарыбыз бир
туунун астында биригип, бир
багытта иштейли! Кєз карандысыздыгыбызды сактап калалы! Мен экономикалык кєзкараштан алып караганда туруштук бере алабыз деп ишенем” деп билдирди.
***
Аны менен катар Акылбек
Жапаров “Биз токтоп турган

ишканаларды сатуу саясатынан аны кайра ишке киргизїїгє єттїк. Мисалга, МайлыСуудагы электр лампа заводун мамлекет кайтарып алып,
аны модернизациялоого 1
млрд сом каралган. Ошондой
эле Кара-Балтадагы ремзавод, Кара-Балта шаарындагы “Даназык” мамлекеттик
ишканасы да мамлекетке
кайтарылды. Токтоп турган
ишканаларды ишке киргизїї

аракети жїрїп жатат” деп
кошумчалады. Министрлер
Кабинетинин Тєрагасынын
айтымында, пахта-текстиль
кластерин тїзїї маселеси
иштелїїдє. Анын базасында пахта тазалоочу заводду, жип ийрїї фабрикасын,
текстиль фабрикасын жана машина-трактор паркын,
ошондой эле май чыгаруучу
заводду уюштуруу пландаштырылууда.

КРнын балдар укугу боюнча ыйгарым укуктуу єкїлї Асель Чынбаева КР 2022
– 2026-жылдарга балдарды
коргоо боюнча программасын жана программаны ишке
ашыруу планын талкуулоого
катышты. Анын айтымында, айрыкча балдардын аялуу категориясынын бакубаттуулугун жакшыртуу жаатында балдарды коргоо боюнча
программаны жїзєгє ашыруу
планы конкреттїї жана олуттуу болушу керек. Жыйынтыгында балдардын кєйгєйлєрї
жеринде чечилип, кызматтар
балдарга жакын шарттарда
кєрсєтїлїшї керектигин эске алуу менен Президенттин
облустардагы ыйгарым укуктуу єкїлдєрїнє бул пландын
аткарылышына активдїї катышуу сунушталды.
Даярдаган
Жазгїл КАРБОСОВА
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Кеўешип кескен бармак оорубайт

ККМ ЧЫРЫНА ЧЕКИТ
КОЮЛЧУ УЧУР КЕЛДИБИ?

Кабыл алынган Салык кодексинде
жылдык жїгїртїїсї 8 миллион
сомдон ашпаса жана кассалыккєзємєл аппараттарын (ККМ)
колдонгон учурда ишкерлер
салыктан толук бошотулат.
Бирок бул жеўилдик чектелїї
мєєнєткє гана, тактап айтканда
2022-жылга гана белгиленген.
ККМ аппараттарын милдеттїї
колдонууга каршы базарларда жана кичине дїкєндєрдє соода кылган жана кызмат кєрсєткєн ишкер чєйрє єкїлдєрї жыл башынан ушул кезге чейин каршы позицияда болуп келишти. Каршылык
митингдеринин акыркысы июнь
айынын орто ченинде болуп, Єкмєт їйїнїн алдына 200дєн ашуун
адам митингге чыгышты. Андан
кийин ювелирдик бизнес єкїлдєрї да четте калбай, каршылык акциясын єткєрїштї. Министрлер
Кабинетинин Тєрагасы Акылбек
Жапаров Єкмєт їйїнїн алдына
чогулгандардын алдына чыгып,
алардын талабын укту. Ал ККМдерди киргизїїнї 10 кїнгє токтото турууга убада берип, маселенин кїнгєй-тескейин карап чыгуу
боюнча мамлекеттик органдардын
жана ишкер чєйрєнїн єкїлдєрїнєн куралган жумушчу топ тїзїї
чечими кабыл алынган.

Ошентип, бийлик бизнестин талабына кулак тєшєп, аларга жїз
бурганы калды окшойт. Себеби, буга чейин Президент Садыр
Жапаровдун “Чакан ишкердик
субъекттерин колдоо, жагымдуу
салык жана бажы климатын тїзїї жєнїндєгї” Жарлыгын ишке
ашыруу максатында жылдык жїгїртїїсї 8 миллиондон ашпаган
чакан бизнес єкїлдєрї їчїн салыктан 1 жылга эмес, мєєнєтсїз
убакытка бошотуу мыйзам долбоору иштелип чыкса, эми 8 миллион эмес, 16 миллионго чейинки
жїгїртїїсї бар ишкерчиликти салыктан мєєнєтсїз бошотуу жєнїндє сєз боло баштады. Бул туурасында Экономика жана коммерция
министри Данияр Амангелдиев
“Биринчи радионун” эфиринде
сїйлєп жатып айтты. Ошондой
эле алар їчїн салык режими жана єлчємї, ККМди колдонуу мєєнєтї сыяктуу маселелерди да атайын тїзїлгєн жумушчу топ карап
чыкмакчы. Жумушчу топто ошол
митингге чыккан бизнес чєйрєсїнїн єкїлдєрї бар. Демек, жыл башынан бери кїн тартибинен тїшпєй, ишкерлерди санаага салып,
тынчын кетирген маселелер боюнча эки тарапты теў канааттандыра турган орток пикирге келчї кез
келди окшойт.

МАТЕМАТИКА –
ИЛИМДЕРДИН ТЄРЄСЇ
Кыргызстандык эки мектеп окуучусу АзияТынч океан олимпиадасында коло медалга татыктуу болушту. Алар Ч.Айтматов лицейинин
11-классынын окуучусу Тилек Аскарбеков жана “Газпром Кыргызстан” мектебинин 7-классынын окуучусу Федор Корнияш. Аталган олимпиада быйыл 34-ирет єтїп, дїйнєнїн АКШ, Россия, Япония, Тїркия баш болгон 38 мамлекетинин єкїлдєрї катышты. Олимпиада жыл сайын
математика жагында єтє шыктуу окуучуларды аныктоо жана эл аралык билим берїї жана илим жаатында байланыштарды єнїктїрїї
максатын кєздєйт.
Кыргызстандык окуучулар бул билим мелдешине 2009-жылдан бери катышып, учурда куржунубузда 9 коло медаль бар.

ТЇРК ДЇЙНЄСЇН ТААНЫЙ БИЛ
Жалпы тїрк дїйнєсї їчїн тарых, география
жана адабият боюнча окуу китептери болот.
Мындай чечим Нур-Султан шаарында єткєн Эл
аралык тїрк академиясынын илимий кеўешинин
5-жыйынында кабыл алынды.
Белгилей кетсек, жалпы тїрк тарыхы, адабияты, географиясы боюнча окуу китептери Тїрк
мамлекеттеринин башчыларынын саммитинин
тапшырмасы боюнча иштелип чыккан.
Быйыл окуу китептеринин программасы жана тексти бекитилип, аларды мектептерде окутуу жана жайылтууну камсыз кылуу боюнча атайын иш-чаралар уюштурулмакчы.
Жалпы тїрк тарыхы окуучуларга 15-кылымга чейин тїрк элдеринин єнїгїї хронологиясын, Тїрк дїйнєсїнїн географиясы ар бир доордогу тїрк элдеринин жайгашуусу, Тїрк элдеринин адабияты тїрктєрдїн маданий баалуулуктарын камтыйт.

Ачуу чындык

НУРЛАНБЕК ШАКИЕВДЕН
КУЛАГЫБЫЗГА КЇМЇШ СЫРГА
Мамлекеттик тил мыйзамы кабыл алынгандан бери 33
жылдын жїзї болду. Бирок иш
кагаздарынын басымдуу бєлїгї дале расмий тилде жїргїзїлїп, жыйын-чогулуштар орускыргыз тилинде аралаш єтїп,
ашмалтайы чыкмай болду.
Чогулуш-жыйындарды толук
мамлекеттик тилде эле єткєрїп, мамлекеттик жана расмий
тилде синхрондук которууну
камсыз кылуу бїгїн чоў деле
проблема эмес. Тилибиз єнїксїн десек, коомдук турмушубузга кадыресе кирсин десек
принципиалдуу тїрдє бардык
жерде муну жасашыбыз керек.
Бирок буга маани бербегендик,
баягы эле кыргыздын каамырабас кулк-мїнєзї... Єз эне тилибизди сыйлоо жагынан ушу
кезге чейин ар-намысыбыз ойгонбой, тилибиз ортозаар позицияда калып келет.
29-июндагы парламент жыйынында депутат, “Ата-Журт
Кыргызстан” фракциясынын
лидери Нурланбек Шакиев
кїйїп-бышып Министрлер Кабинетинин мїчєлєрїнє кайрылып, катуу айтты: “Мамлекеттик тилге бул эмне деген мамиле? Сїйлєгєнїўєр кыргызча, кагаздарыўар орусча. “Улуу
кєчмєндєр мурасы” деп таптаза
кыргызча, слайдыўар орусча.
Мына ошон їчїн кыргыз тилибиз єнїкпєйт. Кыргыз тилин кордобогула! Улутка кїйбєйсїўєрбї! Качанкыга чейин
ушинтип жїрє беребиз, уят
эмеспи. Тилди сыйлагыла. Кулагыўарга кїмїш сырга, мындан ары праламентте бет ачаарынарбы же башкабы кыргызча болсун! Мамлекеттик тилди

єнїктїрєлї, єстїрєлї десек чын дилибиз
менен баарыбыз мекенчил бололу, сєзїбїз менен эмес, ишибиз менен далилдейли” деп адил сєз айтып, агынан жарылды.
Кимдир бирєє ушуну
айтыш керек эле. Айтты. Жетиштїї айтты.
Министрлер
Кабинетинин Тєрагасы
Акылбек Жапаровдун
айтуусунда, мультфильмдерди которуу
менен катар эле кыргыз тилинде мультфильмдерди тартуу
жана оюндарды иштеп чыгуу боюнча долбоорлор даярдалууда.
Ошондой эле иликтєєгє ылайык менчик мектептердин ичинде экєєсї гана кыргыз
тилинде окутулат экен. Албетте, бул жагы каралып жатканы
жакшы. Бирок ар кимде тандоо
укугу бар. “Мектепте кыргызча
оку” деп зордоп эч кимди окута албайсыў. Биринчи кезекте
баланын каалоосу керек. Балдарыбыздын жана неберелерибиздин эне тилинде окууга
каалоосун кантип жарата алабыз? Биз, улуу муун їй-бїлєдє
єзїбїз кетирген катачылыктарды эми оўдой алабызбы, ушул
маселелер ойлонтот. Эгемендиктин башында фамилияларды “кызы”, “уулу” кылып жаздырып, кийин оўдоп алгандар
кєп. Кыргыз мектептерге берип, кайра орус мектептерге
которуп алгандар андан кєп.
Таласта бир-эки ата-эне баласын кыргыз-тїрк лицейине

бермекчи болсо, “кыргыз
классты ача албайбыз, ачсак
да 6 жылдан бери балдардын
жетиштїї саны чогулбай жатат.
50-60 бала келсе анын ичинен
2-3 ата-эне гана кыргыз классты сурайт" деп айтты деп бир
тууганым кїйїп-бышып жїргєнїн уккам. Учурда лицейде
1-6-класска чейин орус тилинде, андан єйдєкї класстар гана
кыргызча окушат экен.
Андыктан, азыр бийликте
жїргєндєрдїн абалы бул болсо,
келаткан муун мындан жакшы
болот деп кїтїїгє болобу? Ким
билет... кїтпєш керек, бир аўсезимге таасир этчї тїпкїлїктїї эмне жасоого болот... “улут
болсоў, тилиў менен улутсуў”
дегендей биз акыры кыргызбыз
го... балдарыбыз канча чет тилди билсе да, єз эне тилин єгєйлєбєгєндєй болсо экен...

АЛЬПЫ ТООЛОРУНУН КУЧАГЫНДА ЖЇРСЄ ДА,
АК-ТАЛААЛЫК БОЙДОН КАЛГАН ЖЕЎИШБЕК ЭДИГЕЕВ
Кїндїн табы 40 градуска жакындаган
жайдын аптаптуу кїнїндє журналист
жана жазуучу Жеўишбек Эдигеевдин
“Кєк дептер” китебинин бет ачаары
А.Малдыбаев атындагы улуттук
опера жана балет театрынын
Малахит залында эл жык-жыйма
толуп, чоў аншлаг менен єттї.
Экс-депутат, коомдук ишмер Каныбек Иманалиев “кыргыздар бир митингге, анан бир китепке ушинтип чогулат” деп айткандай Бишкекте китеп сїйїїчїлєр оголе кєп экен. Борборубуз гана эмес “Кєк дептердин” бет
ачаары болот экен деп угуп алып, атайын Оштон учуп келген жапжаш кыз
китебин кєтєрє ортого чыгып, алган
таасирлерин бєлїшїїсї чогулгандарга жылуу маанай тартуулады. "Бул китепти окуп биз чачылган ємїрїбїздї
чогултуп алат экенбиз. Бул бизге, бизге окшогон жаштарга керек" дейт ал.
“Кєк дептер” Жеўишбек Эдигеевдин
сыртта жашап жїрїп жарыкка чыгарган экинчи китеби. Китеп кыска баяндоолор менен жазылып, окуганга жеўил жана кызыктуу. Каныбек Иманалиев Эдигеев кыргыз адабиятына
эмиграциялык адабиятты алып келгенин белгиледи. Китеп кыска тексттерден турса да романга тете эмгек
деп баалап, бул 30 жылдык мамлекетибиздин тарыхынын автопортрети деди. Китеп майрамына Миталип
Мамытов, Сабырбек Жумабеков, Кемел Ашыралиев, Аскар Салымбеков,

Асан Жакшылыков, Меўди Мамазаирова сыяктуу кєрїнїктїї адамдар катышып, куттуктоо сєздєрїн айтышты.
Жогорку Кеўештин депутаты Нуржигит Кадырбеков китеп боюнча таасирлерин айтып, кээ бир жерлерин мисалга келтирип, автордун мекенчилдик сезимин канааттануу менен айтып,
“Альпы тоолорунун кучагында жашап

жїрсєўїз да ак-талаалык бойдон калыптырсыз” деген жалындуу сєздєрїн айтып, кандай шашылып кирсе,
ошондой шашылып чыгып сессияга
кетти. Депутат парламент жыйыны
жїрїп жатканына карабастан оро-пара
убакыт таба коюп, китеп майрамына
келгенине ыраазы болгон эл шатырата кол чаап узатты.
Жеўишбек Эдигеевдин “Кєк дептеринин” бет ачаары мен їчїн элибиздин канчалык китепти сїйїп, бааларынын, китеп маданиятынын кєрсєткїчї болду. Демейде башка ишчаралар аз дегенде бир саатка чейин
кечигип башталса, китеп майрамына
эл кечикпей, чакырылган убакытка
зал толо эл келди.
Бетти даярдаган
Бегим ТУРДАЛИЕВА
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ТИЛИЎ МЕНЕН БИЙИКСИЎ
КР Президентине караштуу Мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча
улуттук комиссиянын тєрагасы Каныбек ОСМОНАЛИЕВ:

“БАЛДАРДЫН ТИЛИ БАШКА ТИЛДЕ
ЧЫГЫП ЖАТКАНЫ ЖАШЫРУУН ЭМЕС”
ээ болсо гана жаштарыбыз кыргыз
тилин єнїктїрїїгє умтулат. Санарип демекчи, учурда ММКлар да єзгєрїїдє. Эгер электрондук сайт болбосо гезиттин окумдуулугу да начарлайт. Башканы айтпайын учурда “Эркин-Тоонун” кыргыз тилиндеги сайты жакшы жагына єзгєрдї.
Ушундай аракеттер интернетти кыргыз тилинде сїйлєтєт. Ал тургай Википедия, Google га да кыргыз тилинде маалыматтарды жайгаштырып,
теў ата болуубуз керек.

Єткєн жумада КРнын Президентине
караштуу Мамлекеттик тил жана тил
саясаты боюнча улуттук комиссиянын
тєрагасы Каныбек Осмоналиев ОшТУнун иш
кагаздарын текшерїї учурунда айрым ишканамекемелерге катуу сын пикирин айткан.
Мындан улам, кыргыз тили дегенде ичкен
ашын жерге койгон Каныбек Осмоналиевичти
кепке тартып, алдыдагы пландары жана
жасап жаткан алгылыктуу иштери
туурасында баарлаштык.

“КЫРГЫЗ ТИЛИНЕН КАРАЖАТ
АЯБАСАЎЫЗДАР”

“УЛУТТУК КОМИССИЯНЫ
ЖЕТЕКТЕП КАЛААРЫМДЫ
КЇТКЄН ЭМЕСМИН”
- Мен аталган улуттук комиссияга
жетекчи болуп келгенимде “Физикаматематика илимдеринин доктору
тил саясатына келип алды” деген
сыяктуу сындар айтылды. Коомубуздун басымдуу бєлїгї бул кызматка дайындалышыма тїшїнбєстїк менен мамиле кылгандай болду.
Ал турсун Президент Садыр Нургожоевич ушул кызматты сунуштаганда єзїм дагы ыўгайсызданып, “Учурда ээн ооздор сизди ар тараптан сындап жатат. Бизге дагы баш оорутманын кереги барбы?” дедим. Кїлїп,
бир саам ойлонуп туруп “Буга чейин окумуштуулар, тилчилер, адабиятчылар деле жетектеп келишиптир. Аларды да сыйлайм. Бирок, системалуу, административдик иштерди
жасоодон аксап калган экен. Балким,
буга эмне жолтоо болуп жатканын тїшїнїшпєсє керек. Бул мамлекеттик
кызмат болгондуктан, башкаруу тактикасында менеджерлик сапат керек.
Сизди канча жылдардан бери билем.
Кыргыз тилине кїйїп-бышып жїрєсїз. Ошого карап менин жеке сунушум
болду” дегенинен элибиздин лидеринин сунушуна макул болдум. Бул єтє
жооптуу кызмат экенин мурда эле
сезчїмїн. Мурдагы тєрагаларына
колумдан келген жардамды берип
жїргєм. Бирок, єз башыма келип калаарын кїткєн эмесмин.

“УЛУТТУ, МАМЛЕКЕТТЇЇЛЇКТЇ
САКТАП ТУРГАН БУЛ ЭНЕ ТИЛ”
- Жоопкерчиликти артынып иш
баштаганыма бир айдан ашты. Абдан катуу тартип жана патриоттук
сезимде тынбай иштей турган иштер
топтолуп калыптыр. Башкы кеўсебиздеги тартиптен баштап, кєчєдєгї кєрнєк-жарнактарга чейин чаржайыттык орун алган экен. Ал эми иш
кагаздары боюнча єзїнчє кеп. Анткен менен мурдагы тєрагаларынын
баарын сыйлайм. Алар да єз милдеттерин аткарды. Бирок, тил саясаты
абдан оор. Тили жок, улут болбойт.
Улутту, мамлекеттїїлїктї сактап
турган бул эне тил. Андыктан, бул
стратегиялык кызмат экенин кєрїп,
билип, туюп, алгылыктуу иштерди
жасоого жан їрєп жатам. Аракетке берекет. Колубуздан келе турган
иш. Башкысы уюштура билїї абзел.
Былтыр 29-июлда Президент Садыр
Жапаров “КР Президентине караштуу Мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын
ишин уюштуруу жєнїндє” Жарлыкка кол коюп, мурдагы атын КР Президентине караштуу Мамлекеттик
тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссия деп єзгєртїп, чоў кадам жасаган. Аталган Улуттук комиссиянын карамагына КР Улуттук
илимдер академиясынын алдындагы “Кыргыз энциклопедиясы” башкы
редакциясы” мекемесин, Єкмєттїн
алдындагы Терминологиялык комиссиясын, Кыргыз энциклопедия жана тилди окутуу борборун, “Кыргызтест” мамлекеттик мекемесин баш

ийдирип єзїнчє мамлекеттик холдингге окшоткон. Тилекке каршы,
бїгїнкї кїнгє чейин жогорудагы
кошулган тєрт бирикме єзїнїн ордун таба алышпаптыр. Терминком
менен Кыргыз энциклопедиясынын
30дан ашуун кызматкери 11 айдан
бери маяна алышкан эмес. Алардын кайсы жерде олтургандары да
белгисиз. Жарымы Илимдер академиясында, жарымы бул жерде. Терминкомдун 4-5 эле кызматкерлери
бар экен. Алардын экєєсї эле калыптыр. Кєрдїўїзбї? Мамлекеттик мамиле, кызматкерлердин жоопкерчиликсиздиги ушуга алып келип жатат.
Бул жерде “Кыргызтест” гана єзїнїн
статусун сактап калыптыр. Бирок,
анын дагы функционалдык иштери
бїдємїк. Ал єзїнчє эле 10-кичи райондо империя болуп алган. Ушулардын баарын бириктирип, Министрлер Кабинетинин токтомун чыгарып,
жумушка салуу иши болбоптур.

“КЫРГЫЗГА, КЫРГЫЗ ТИЛИНЕ
ЄЗЇБЇЗ КЇЙЇШЇБЇЗ КЕРЕК”
- Мамлекет башчыбыздын чоў
тапшырмасынын бири кыргыз тилинин кєрнєк жарнактардан баштап,
иш кагаздарына чейинки сабатсыздыгын жоюу болгондуктан, бул маселенин їстїндє иш алып баруудабыз. Кыргыз тилинин абалын текшерїїнїн єзї нонсенс. Биз єзїбїз
эле кыргыз деген ураан менен айыл
єкмєттєрдєн баштап, президенттик
администрацияга чейин тилибизди
єнїктїрїїнїн камын кєрїшїбїз керек эле. Тилекке каршы илгеркидей
кєнгєн адат боюнча эле калыптырбыз. Биздин кызматкерлер Экономика, Каржы, Саламаттык сактоо министрликтерине мониторинг жїргїзїп анын жыйынтыгын чыгардык.
Саламаттык сактоо министрлигинде
мамлекеттик тилде жїргїзїлгєн иш
кагаздардын абалы начар жана министрликте мамлекеттик тилге байланышкан бєлїм же адис жок экен.
Мындан улам, мамлекеттик тилге
болгон мамилени мындан ары жогорку деўгээлге кєтєрїї сунушун
айттым. Министрдин орун басары
Улан Садыков айтылган кемчиликтерди толугу менен моюнга алып,
министрликте мамлекеттик тилди
єнїктїрє турган атайын сектор же
бєлїм ачуу тууралуу маселе коёорун жана иш кагаздарын мамлекеттик тилде сабаттуу жїргїзїїнї колго аларына сєз берди. Ал эми Каржы министрлигинде єткєрїлгєн
мониторингдин жыйынтыгы да Саламаттыкты сактоо министрлигинен кем калышпаптыр. Министрдин
биринчи орун басары Улукбек Календеров бул кемчиликтерди жоюп,
иш кагаздарын мамлекеттик тилде сабаттуу жїргїзїїгє аракет кылышаарын убадалады. Негизинен

жогорудагы министрликтерден чыгып жаткан иш кагаздарынын 90%га
жакыны дагы деле расмий тилде жазылат экен. Экономика министрлиги
їч жыл мурда мамлекеттик тилде 4
эле пайыз иш жїргїзїптїр. Учурда
ал кєрсєткїч 7,8% болуптур. Ошону
“биз їч жылда 2 эсе єстїк” деп мактанышууда. Ээ айланайын, эки эсе
єскєнї 8% пайыз эле болуп жатпайбы? Кыргызга, кыргыз тилине єзїбїз
кїйїшїбїз керек да.

“МАМЛЕКЕТТИК, РАСМИЙ ТИЛ
ЖЄНЇНДЄГЇ МЫЙЗАМДАРДЫ
БИР МЫЙЗАМ КЫЛСАК ДЕЙМ”

- Мамлекеттик тил жєнїндє мыйзамдын жаўы долбоорун мурдагы тєрага Сыртпай Мусаев тїзїп кетиптир. Муну буйруса Жогорку Кеўештен єткєрєбїз. Мени ойлондурган
нерсе учурда мурдагы мамлекеттик
тил жана расмий тил жєнїндє эки
мыйзам бар. Экєє эки башка мыйзам. Ал Конституцияда жазылган.
Аны кєтєрїшїбїз керек. Тилекке
каршы, “ушул эки мыйзамды єзєзїнчє эле иштете берели” деген пикирлер дагы деле їстємдїк кылууда.
Мындан улам, ошол эки мыйзамды
бир мыйзам кылсак деген сунуш менен чыгып жатам. Болбосо орус тилдїїлєр расмий тил жєнїндєгї мыйзамды кєтєрїп алып, мен ушул мыйзам менен иштеп жатам дешсе, кыргыз тилдїї айрым жарма патриоттор мамлекеттин тили деп чыгышат. Ортодо эки тилдин келишпестиги, карама-каршылыктары пайда болот. Ошондуктан, бул эки мыйзамды бир мыйзам кылып, болгондо
да Конституциялык мыйзам болсо
деген сунушту берип жатам. Менимче “Эркин-Тоо” гезитинин окурмандары да ушул талкууга катышса жакшы болот. Талкуудан тактык жаралат. Талкуулар їчїн ар дайым эшигибиз ачык. Себеби, бул биздин келечегибизди талдап коё турган маселе.

“ВИКИПЕДИЯГА ДА КЫРГЫЗ
ТИЛИНДЕ МААЛЫМАТ
ЖАЙГАШТЫРУУ КАЖЕТ”

- Чынында тил єзїнїн жатыктыгы жана популярдуулугу менен гана єнїгєт. Биздин жаштар эмне їчїн
кыргыз тилинен качышат? Себеби,
кыргыз тили заманбап технологияга ээ боло элек. Анын атмосферасына кире элек. Биз кыргыз тилинин
жаўы технологиялар заманында деген атайын долбоор баштадык. Бизди саясий бийлик, эл колдоп турса
максатыбызга жетебиз. Эмне їчїн
жасалма интеллектин ресурстарын,
санариптик технологияны, азыркы
маалыматтык технологияны киргизїїгє болбосун? Жазуудан їнгє, їндєн жазууга єткєрїї технологиясы,
мына ушундай жагымдуу касиетке

- Президент “Улуттук нарк жєнїндє” Жарлыкка кол койду. Нарктуулук
деген бул кыргыздын салты. Ал эми
кыргыздын салты тилден башталат.
Андыктан ушул эки маселени кєтєрїп, бїт облустарга иш сапарларды
уюштуруп жатабыз. Анда айыл єкмєттєрдєн баштап, кыргыз тилинин заманбап технологияга аралашуу маселесин кєтєрєбїз. Албетте
буга кєп каражат керектелет. Анткени менен Президентибиз єзї кєзємєлдєп жаткан соў ал каражаттарды деле тапсак болот. Мїмкїнчїлїктєн пайдаланып, ишкерлерге,
ири-ири ишкананын жетекчилерине
кыргыз тилинен каражатыўыздарды аябасаўыздар. Биз жакында атайын эсеп ачабыз. Анын ар бир тыйынын кыргыз тилинин ресурсуна
багыттайбыз. Бизге жардам бериўиздер деп кайрылат элем. Бюджет
азырынча амбициялуу пландарыбызды кєтєрє албайт. Убакыт кїттїрбєйт. Эртеў жасайбыз десек башка тилдер басып кетип жатат. Бишкек, Ош шаарларынын кєчєлєрїндєгї кєрнєк-жарнактар англис, орус,
кытай, корей тилдеринде жайнай
баштады. Эне тилибиз їчїн кайдыгер болбойлу. Балдарыбыздын тили
эне тилинде эмес, башка тилде чыгып жатканы жашыруун эмес. Мындан улам, балдар їчїн кєркєм окулган їн, видеолорду жаздыруу планыбызда бар. Мен коомдук транспорттордо кєп жїргєндїктєн, экрандарынан орус тилинде эле эмес, ар кайсы
тилдердеги мультфильмдерди кезиктирип калам. Бул ошол тилге элибизди максаттуу тїрдє тартуунун аракети
да. Туурабы? Ушундан улам 2021-жылдан 2026-жылга чейин беш жылдык
кыргыз тилин єнїктїрїї боюнча атайын мамлекеттик программа бекитилген экен. Ага каражат бєлїнїп, белгиленген иш пландар жазылган. Бирок, анын баары кагаз жїзїндє эле
калып кетиптир.

“ТИЛИБИЗ КЕМБАГАЛ
БАЙКУШТУН КЕЙПИН
КИЙИП БАРАТАТ”

- Ал программаны ишке ашыруу
їчїн аны бала бакчадан баштап,
кыргыз тилинин басымдуулугун кїчєтїїбїз керек. Себеби, “кыргыз тилиўер аксап жатат. Тилиўерди єнїктїрєлї” деп башка улуттар келбейт.
Каражатты їнємдїї пайдаланып,
балдар їчїн анимациялык фильмдерди тартып, электрондук кыргызча китептерди даярдашыбыз зарыл.
Колубуздагы смартфондордон бери
кыргызча сїйлєтєлї. Болбосо тилибиз кембагал байкуштун кейпин кийип баратат. “Кєрнєк-жарнактар туура эмес жазылып жатат. Муну эмнеге тил комиссиясы карабайт?” дешет.
Бул жерде да мыйзамдардын карамакаршылыгы чыгып жатат. Мисалы,
Бишкектеги кєрнєк-жарнактардын
баары Мэрияга тиешелїї. Биздин комиссия эч нерсе кыла албайт. Мени
эмнеге буга чейин тил комиссия менен Бишкек мэриясынын ортосунда мамиле болбогону таў калтырат.

Кєрнєк-жарнактардын каталары
боюнча атайын комиссия болсо керек деп ойлогом. Андай эмес экен.
Жолдо кетип баратып бир катаны
окуп, ал боюнча бизге же мэрияга
чалса аны дароо оўдотуп же алдырып коюшубуз керек эле... Тилекке каршы, мэрия єзїнчє, райондору єзїнчє башаламан. Муну кєргєн
башка улуттар “булар єздєрї чаржайыт экен” деп коюп каалагандай
жарнагын иле берет да. Манас аэропортунан келаткан жолдо чоў-чоў
баннерлердин биринде да кыргызча
жарнак жок. Баары орус, англис тилинде. Ал эми Алма-Ата жактан келатсаў жалаў кытай тилиндеги жарнамалар жайнап кеткен. Бул жаатта
талаптарды коюп, кєп иштерди жасайлы. ЖКнын трибунасынан, шайлоодо
же эл алдында гана кооз сїйлєгєндї
токтосок. Сєздєн ишке єтїп, иш менен
жыйынтык кєрсєтсєк жакшы болмок.

“ТЇПКЇЛЇГЇНДЄ
МАМЛЕКЕТТИК ТИЛ ЄЗЇ
КОЖОЮН БОЛУШУ КЕРЕК”

- Менимче Президенттин алдында мамлекеттик тил боюнча атайын
кеўеш тїзїлїш керек го дейм. Ал кеўештин башында Президент єзї болуп, магистралдык, стратегиялык
маселелерди карап, бардык мамлекеттик мекеме, ведомстволор менен
жылына бир-эки жолугушуу, талкуу
єткєрїп, кєрсєтмєлєрдї берип турса жыйынтык болоор беле? Мындай
тактика Россиянын, АКШнын президенттеринин жетекчилигинин астында бар. Бул натыйжалуу нерсе.
Эмне їчїн бизде мамлекеттик тил
боюнча кеўеш болбошу керек? Биз
кєп улуттуу мамлекетпиз. Кыргызстанда улуттар аралык мамлекеттик тил бул кыргыз тили болуш керек. Биздин мыйзамда кыргыз тилинин да, орус тилинин да статусу бар.
Азыр дароо эле бардык нерсе кыргыз тилинде болсун десек талаштартыштар арбын болот. Андыктан,
аяр мамиле менен алгач убактылуу
экєєнїн теў укугу бар дегенден баштап, бара-бара тїпкїлїгїндє мамлекеттик тил єзї кожоюн болушу
керек. Орус тилин басынтуу менен
кыргыз тилин єнїктїрїї, же болбосо тескерисинче мамиле жасоо туура эмес. Акырындап жолго салалы.

“КЫРГЫЗДАР БАЛДАРЫН ОРУС
КЛАССТАРГА БЕРЇЇГЄ АШЫГАТ”
- Биз орус тилин байытууга аракет кылганыбыз менен ага орус тили муктаж эмес. Анын єзїнїн улуу
Россия федерациясы деген мекени
бар. Ал эми кыргыз тилинин мекени Кыргызстан. Кеп ушунда. Айрым
тырмакчанын ичиндеги азаматтар
уйгур, дунган классын ачууга аракеттенишїїдє. Бизде кыргыз, єзбек,
орус, тажик класстары бар. Талапка
жооп берет. Анткен менен кээ бир
мектептерге кыргыз класстарын ача
албайбыз. Мен бул маселени депутат
кезимде кєтєрїп чыгып, ага “кыргыз
жарандар єздєрї кыргыз класстарды каалабайт. Балдарын орус класстарга берїїгє ашыгат” деп жооп алгам. Албетте орус тилин билген бала Россияда иштей алат. Бирок, кыргыз болгон соў эне тилди унутпайлы.
Мигранттардын кєпчїлїгї Россиянын шаарларында жїрїшєт. Андыктан, ошол жактарга жумалык жекшембилик курстарын ачуу идеясын
мурдатан кєтєрїп жїрєм. Гезитиўер
аркылуу мигранттарга “Эгер сиздерде да жїргєн жерлериўиздерде кыргыз тилин єнїктїрїї, балдарды кыргызча окутуу сунуштарыўыздар болсо таанышып, угуп, аны ишке ашырууга кємєкчї болом” деп кайрылып
кетким келди. Болбосо келечекте жаўы муундардын тилин жоготуп алабыз. Алар орус, англис, кытай тилдерин миў жакшы билсе да, єз ата мекенин сагынып, кыргыз жерине баары бир келишет. Андыктан, чет жерде жїрсє да, эне тилин, маданиятын
унутпай жїрїї келечеги їчїн пайда.
Жазгїл КАРБОСОВА
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ЭЛ ИШЕНИМИ БААРЫНАН КЫМБАТ
АКШнын Эл аралык республикалык
институтунун (IRI) Аналитикалык
изилдєє борборунун (CISR)
тапшырмасы боюнча SIAR Research
and Consalting компаниясы тарабынан
жїргїзїлгєн Кыргызстандын улуттук
сурамжылоосунун жыйынтыгы
жарыяланды. Сурамжылоо
2022-жылдын 7-апрелинен
20-апрелине чейинки мезгил
аралыгында респонденттердин
жашаган жери боюнча маалымат алуу
аркылуу чогултулган.
Улуттук – репрезентативдик тандоо
жїргїзїї їчїн Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитетинин 2020-жылдын башындагы маалыматтары жеткиликтїї болгон. Демографиялык жылдыктын маалыматтарына ылайык, кєп баскычтуу тандоо
ыкмасы колдонулган. Тандоо областтар, шаарлар жана шаарга таандык аймактардан башталып, їй чарбаларына катар номерлерди ыйгаруу менен
алар туш келди тандалып алынган.
Андан соў сурамжылоого катышууга
укугу бар анын бардык мїчєлєрї респондентти тандоо їчїн CAPI (компьютердик персоналдык интервью) программасына киргизилген. Сурамжылоого жооп бергендердин їлїшї 63 пайыз болуп, интервью кыргыз (81%),
орус (18%) жана єзбек (1%) тилдеринде жїргїзїлгєн. Сурамжылоо АКШнын Эл аралык єнїгїї агенттиги тарабынан каржыланган.
Анда респонденттер єздєрїнїн шаарында же айылында эў маанилїї кєйгєй катары жумушсуздукту (41%), жолдордун начар абалын (30%) кєрсєтїшкєн. Ал эми 20%ы єлкєдєгї кымбатчылыкты негизги кєйгєй деп эсептешсе, 13% тышкы чыр-чатак, 11% билим
берїї, 18% таза суу, 12% саламаттык
сактоо, 9% пенсия жана миграция маселесин белгилешкен.
Сурамжылоого катышкандардын 85
пайызы мамлекет туура багытта бара жатат деп жооп беришкен. Мындай кєрсєткїч мурунку сурамжылоолордо болгон эмес. 2006-жылы
62%, 2009-жылы 63%, 2017-жылы 66%,
2021-жылы 70%га жеткен.
- Акыркы 12 айда Кыргызстандын
экономикалык абалы кайсыл жакка

єзгєрдї? - деген сурамжылоого катышкандардын 11 пайызы кыйла жакшырды десе, 44 пайызы бир аз жакшырды
деп жооп беришкен. Коронавирус пандемиясынын терс таасиринен, Россия
– Украина абалынан кийинки экономиканы эске алганда, бул кєрсєткїчтї мыкты десе болот.
Кыргызстандын экономикасы кийинки 12 айда кандай абалда болот?
– деген суроого респонденттердин 22
пайызы кыйла жакшы жагына єзгєрєт десе, 44 пайызы бир аз жакшы
болот деген жообун беришкен. Бул
келечегибиз жакшы болот деген їмїт,
ишеним элибизде бар экенинен кабар берет.
Демократиянын єнїгїїсї боюнча суроого 15 пайыз аябай канааттана турганын билдирсе, 54 пайыз канааттана
турганын айтышкан. Сурамжылоого
катышкандардын 2 гана пайызы саясий партияларга мїчє болгонун такташкан. 98 пайызы бир дагы саясий
партияга мїчє болбоптур. Бул цифралар єлкєдє саясий партияларга болгон
ишеним тємєндєп жатканынан кабар
бергендей.
- Кайсыл саясатчы же мамлекеттик
ишмерге ишенесиз? - деген суроодо
Садыр Жапаровго 34 пайыз ишене
турганы такталса, Камчыбек Ташиев
18, Нуржигит Кадырбеков 13, Адахан

СУУ КЫРСЫКТАРЫНАН ООЛАК
БОЛУУ ЄЗЇБЇЗДЄН
Єспїрїмдєрдїн сууга чєгїп кетїї
фактылары акыркы кїндєрї кєп кездешїїдє. Жакында эле Талас облусунун
Бакай-Ата жана Кара-Буура райондорунда экиден єспїрїм курактагы балдар чєгїп кетип, ата-энесин, жакындарын кїйїткє салды. Учурда Талас облусунда милиция суу кырсыктарына
бєгєт коюу багытында иштерди жїргїзїп жатат.
30-июнь кїнї Бакай-Ата райондук
ички иштер бєлїмїнїн кєчмє кабылдамасы жетекчилик жана кызматкерлер менен бирге райондун Боо-Терек,
Єзгєрїш, Ак-Дєбє, Наматбек айылдарында жайгашкан кєлмєлєрдє жана
агын сууларда эс алууга чыккан жарандарга сууга тїшїїдєгї мїмкїн
болчу кырсыктардын алдын алуу
їчїн коопсуздук эрежелери боюнча тїшїндїрїї иштерин жїргїзїштї. Эс алуучуларды кабыл алган боз
їй, тапчан ээлери менен да сїйлєшїїлєрдї жїргїзїп, кырсыктарды
болтурбоо боюнча алдын-алуу иштерине жардам берїїгє чакырып, єзгєчє єспїрїм балдарга кєўїл бурууну
єтїнїштї. Ошондой эле ата-энелерге
да єтє кылдаттык менен мамиле кылууну жана балдары їчїн эў биринчи

Мадумаров 8 пайыз ишенимге ээ болушкан.
Сурамжылоого
катышкандардын 68 пайызы Президент Садыр
Жапаров тууралуу аябай жакшы ойдо болушса, 24 пайызы жакшы ойдо
экенин билдирген. Камчыбек Ташиевге 37 пайыз аябай жакшы ойдо болсо,
36 пайыз жакшы ойдо болушкан.
Парламентке же жеке депутатка кайрылууну билесизби? - деген суроодо 68
пайызы билбейм деп жооп берген. 9 гана пайызы биле турганын билдирген.
АКШнын Эл аралык республикалык иституту дїйнєдєгї эў абройлуу
изилдєєчї институт болуп саналат.
Анын изилдєєлєрї дайыма илимийсоциологиялык багытта маанилїїлїгї менен алдыўкы орунда турат. Сурамжылоого катышкандардын мындай жогорку деўгээлде бийликке ишеним кєрсєтїшї жакшы жєрєлгє. Анткени, бийликке болгон ишенимдин
жогору болушу єлкєдєгї жїргїзїлїп
жаткан бардык маанилїї реформалардын ишке ашуусуна єбєлгє тїзєт. Албетте, тоскоолдуктар, кемчиликтер,
ал гана эмес каталар да болушу мїмкїн. Алардан коркуунун кажети жок.
Айрым учурда ийгиликтер кетирген
кемчиликтердин негизинде жаралат.

МУСАЕВ
Акылбек Инаятович,
“Эркин-Тоо” мамлекеттик расмий гезитинин
“Эгемендїїлїктїн каарманы” тєш белгиси
менен Бишкек шаарындагы №1 клиникалык
ооруканасынын башкы врачы, медицина
илимдеринин доктору, профессор, Кыргыз
Республикасынын эмгек сиўирген дарыгери
медицина тармагына сиўирген 40 жылдык
бараандуу эмгеги їчїн сыйланды

ЗАМАНБАП ИМАРАТ КУРУЛАТ
Шаардык мэрия мурда саясий кырдаалда єрттєлгєн Башкы прокуратуранын имаратын бузууга тендер жарыялады. Бир канча жылдан бери
кароосуз калган имаратты бузууга 7,6 миллион
сом бєлїп берет. Тендерден жеўип алган компания 90 кїндїн ичинде аны толук бузуп, жерди
тазалап бериши керек. Анын ордуна заманбап
имарат куруу боюнча долбоор иштеп чыгуу їчїн
атайын сынак жарыяланат.
Калаанын борборунда жайгашкан бул имарат 2010-жылдын апрель революциясы учурунда єрттєлгєн. Андан бери ордуна шаардыктар тарабынан заманбап мейманкана, сейил бак куруу
сыяктуу сунуштарды айтып келишет. Жакында
ЖКнын отурумунда Министрлер Кабинетинин
тєрагасы Акылбек Жапаров анын ордуна жаўы
имарат курула турганын билдирди.

Разия ЖООШБАЕВА

Разия ЖООШБАЕВА

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЄКМЄТЇНЇН 2020-ЖЫЛДЫН
23-МАРТЫНДАГЫ №178 "КОРОНАВИРУС ИНФЕКЦИЯСЫ
ПАНДЕМИЯСЫНА БАЙЛАНЫШТУУ КАЛКТЫ ДАРЫ
КАРАЖАТТАРЫ ЖАНА МЕДИЦИНАЛЫК БУЮМДАР
МЕНЕН КАМСЫЗДОО БОЮНЧА ЧАРАЛАР ЖЄНЇНДЄ"
ТОКТОМУНА ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ КИРГИЗЇЇ ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТОКТОМУ

алар жооптуу экендигин эскертишти.
Жарандарды бир гана суу эмес, этиятсыз кыймыл-аракеттен болуучу башка дагы кырсыктардан оолак болууга
чакырды.
Бегим ТУРДАЛИЕВА

Äàðû êàðàæàòòàðûíûí æàíà ìåäèöèíàëûê
áóþìäàðäûí æåòèøñèçäèãèí áîëòóðáîî 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
2020-æûëäûí 23-ìàðòûíäàãû ¹178 "Êîðîíàâèðóñ èíôåêöèÿñû ïàíäåìèÿñûíà áàéëàíûøòóó êàëêòû äàðû êàðàæàòòàðû æàíà ìåäèöèíàëûê áóþìäàð ìåíåí êàìñûçäîî áîþí÷à ÷àðàëàð æºí¿íäº" òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:
- 1-ïóíêòóíäà:
áèðèí÷è àáçàöûíäàãû "1-èþíóíà" äåãåí ñºçäºð "1-äåêàáðûíà" äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;
ýêèí÷è àáçàöû òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
"- Æàøîî ¿÷¿í ìààíèë¿¿ äàðû êàðàæàòòàðûíûí óëóòòóê òèçìåñèíå (ìûíäàí àðû - Óëóòòóê
òèçìå) æàíà/æå Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ñàëàìàòòûê ñàêòîî æààòûíäàãû ûéãàðûì óêóêòóó
îðãàíû òàðàáûíàí áåêèòèëãåí êîðîíàâèðóñ èíôåêöèÿñûí àíûêòîî æàíà äàðûëîî ¿÷¿í çàðûë
áîëãîí äàðû êàðàæàòòàðûíûí æàíà ìåäèöèíàëûê áóþìäàðäûí òèçìåñèíå (ìûíäàí àðû Òèçìå) êèðãèçèëãåí äàðû êàðàæàòòàðûí (îøîë

ýëå ó÷óðäà àëûï êåëèíãåí äàðû êàðàæàòòàðû
ºíä¿ðãºí ºëêºäº æå áàøêà ºëêºëºðäº êàòòàëãàí áîëóøó êåðåê) æàíà ìåäèöèíàëûê áóþìäàðäû (ºíä¿ðãºí ºëêºäº æå áàøêà ºëêºëºðäº
ìåäèöèíàëûê áóþìäàð êàòàðû æ¿ã¿ðò¿ë¿ø¿
æºí¿íäº ûðàñòàìàñû áàð) ìàìëåêåòòèê êàòòîîñóç àëûï êåë¿¿ãº;";
àëòûí÷û àáçàöû "Òèçìåãå" äåãåí ñºçäºí ìóðäà "Óëóòòóê òèçìåãå æàíà/æå" äåãåí ñºçäºð ìåíåí òîëóêòàëñûí;
- 11-ïóíêòóíäà:
áèðèí÷è àáçàöûíäàãû "1-èþíóíà ÷åéèí" äåãåí ñºçäºð "1-äåêàáðûíà ÷åéèí" äåãåí ñºçäºð
ìåíåí àëìàøòûðûëñûí, "Òèçìåãå" äåãåí ñºçäºí ìóðäà "Óëóòòóê òèçìåãå æàíà/æå" äåãåí
ñºçäºð ìåíåí òîëóêòàëñûí;
ýêèí÷è àáçàöû "Òèçìåãå" äåãåí ñºçäºí ìóðäà "Óëóòòóê òèçìåãå æàíà/æå" äåãåí ñºçäºð ìåíåí òîëóêòàëñûí, "äàðû êàðàæàòòàðûí" äåãåí
ñºçäºðäºí êèéèí "àëàðäûí ñàïàòûí áààëîîíó
æ¿ðã¿ç¿¿äº" äåãåí ñºçäºð ìåíåí òîëóêòàëñûí;
- 3-ïóíêòóíäàãû "ýêîíîìèêà æàíà" äåãåí ñºçäºð àëûï ñàëûíñûí.
2. Áóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí
òàðòûï ê¿÷¿íº êèðåò.
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð
Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû
À.ÆÀÏÀÐÎÂ
Áèøêåê øààðû, 2022-æûëäûí 24-èþíó, ¹331
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3-ИЮЛЬ - МЕДИЦИНА КЫЗМАТКЕРЛЕРИНИН КЇНЇ

ИСМАНКУЛОВ – КЫРГЫЗСТАНДЫН
КЄЗГЄ БАСАР ДАРЫГЕРИ
Академик Алмазбек Исманкуловду келе жаткан кесиптик майрамы - медицина кызматкерлеринин
кїнї менен куттуктап жатып, ал жетектеген кєздїн микрохирургия ооруканасында учурда
баары мурдагыдай экенин белгилейбиз. Єкмєт єзгєрєт, чиновниктердин бири кызматтан
кетсе, анын ордуна башкасы келет. Дагы бири саясий оюндар, же чєнтєктєрдї толтуруу
менен алектенсе, айрымдары эл їчїн талыкпай иштей берет. Исманкуловдун клиникасында
кїнїмдїк жумуш кызуу жїрїп жатат. Дарыгерлер колунан келгендин баарын жасап, мїмкїн эмес,
бейтаптар кєрє турган теўдешсиз бакытты кайтарып беришїїдє.
Профессор Исманкуловго бир нече жолу Саламаттык сактоо министрлигин башкарууну
сунушташкан, ал ар дайым баш тартып келген. Себеби, кагаз бюрократиясы менен алектенгиси
келген эмес. Бирок, ал таланттуу менеджер катары кыргыз медицинасын жетектей алмак.
Академик Исманкулов жасагандай операцияны айрымдар жасай албайт. Андыктан, ал єлкєбїздє
куттуктоого татыктуу адамдардын бири.
“Баарыбыз профессионалсыздыктан жапа чегип жатабыз. Бул ар тїрдїї башкаруучулук,
профессионалсыздык мамиле, кадрдык маселелердеги алешем чечим, социалдык кєйгєйлєрдєн
жаралат. Хирург катары карасам, эгерде менин кесиптешим єз ишин кесипкєй аткарбасабейтап майып болуп же каза болуп калат. Профессоналдуу иш алып баруу бул министрлик
жана ведомство жетекчилерине тиешелїї. Алар калыс жана так иш алып баруусу кажет. Эгер
иштегиси келбесе, иштей албаса, жыйынтыгында адатта, социалдык жарылууларга алып келет.
Андыктан, ар бир адам єз милдеттерин сапаттуу, кесипкєй жана ак ниет аткарса жашоо дагы
жакшы жагына єзгєрєт!” деген Алмазбек Исманкуловду майрамды утурлай кепке тартып, чакан
маек курдук.

- Алмазбек Осмоналиевич,
медицина кызматкерлеринин
кесиптик майрамы сиз їчїн
эмнени билдирет?
- Жеке мен їчїн баарынан
мурда єз убагында кесип тандоодо ката кетирбегеним чоў
кубаныч. Жумушумдан ырахат алып, єкїнїї деген бир дагы мїнєт болгон жок. Экинчиден, бул майрам биздин медицинанын учурдагы абалы,
медицина кызматкерлеринин
тагдыры, бїтїндєй коомдо болуп жаткан процесстер жєнїндє єзгєчє курч ойлоно турган
кїн. Кыскача ушундай. Болбосо бул боюнча бир топ ойлор келет...
- Ємїр сакчысы болгон ак
халатчан кесиптештериўизге кандай кеп-кеўеш, каалоотилектериўиз бар?
- Ак халат – бул кєп нерсени
билдирет жана кєп нерсеге милдеттендирет. Ак тїс ой жїгїртїїнїн жана адеп-ахлактыктын
тазалыгын туюнтат. Ошентип,
милдеттїї ден соолук, ийгилик
жана материалдык жыргалчылыктан тышкары, ак халатчан

ар бир адам ар дайым биринчи
кезекте ак пейил, ак жїрєк адам
экендигин унутпашы зарыл. Эў
негизгиси, дарыгер деген атты
бийик тутуп, Гиппократтын антын бузбашы керек. Андыктан,
ар бир кесиптешиме актыкты
жана тактыкты каалайм. Жазуучу жана доктор Антон Павлович Чехов “Адамда баары сонун болушу керек” деп айткан.
Бул толугу менен дарыгерлерге
тиешелїї деп билем. Дагы бир
белгилїї дарыгер Владимир
Михайлович Бехтерев “Эгерде оорулуу адам доктур менен
сїйлєшкєндєн кийин жеўилдеп
калбаса, анда ал дарыгер эмес”
деген. Чыныгы дарыгер дарыдармектер жана медициналык
манипуляциялар менен гана дарылабайт. Ал жакшы сєзї, жылуу жїзї, жеке мисалдары менен
да айыктыра алат. Орой, акылсыз, маданиятсыз адамдан медициналык жардам суроонун
кажети жок. Анткени, бул сапаттар медициналык билими
болсо дагы “жакшы дарыгер”
деген тїшїнїктї жаратпайт.
- Сиздин клиниканын

алдыга койгон милдеттери
жана кызматкерлердин аракеттери туурасында айтып
берсеўиз?
- Тилекке каршы, тажрыйба башкача болот. Пайдалуу
да, анчалык деле эмес. Эгерде
жаш адис єзїн асыл кесиптерге
арноону чечсе, эгер ал чынында жакшы офтальмолог болгусу
келсе, єзї менен дайыма иштєєнї, єсїїнї каалайт. Ал єзїнїн
эмгек жолун заманбап, жакшы
жабдылган клиникадан баштайт деп ойлойм. Андай жерде
бейтаптарды дарылоого жана
ар бир кызматкердин єзїн-єзї
єнїктїрїїгє бардык шарттары
болот.
Заманбап медицинада єнїгїп
келе жаткан єлкєлєрдїн медицинасы сыяктуу факторду да эске алуу керек. Єнїкпєгєн єлкєлєрдє жаўы медициналык жабдууларды колдонуу дайыма эле
бардык кєйгєйлєрдї чече бербейт. Анткени мындай єлкєгє
заманбап шайманды алып келип, аны колдонууну билген
адистерди таппайсыў. Ошондуктан, биз Кыргызстанга заманбап жабдууларды алып келїї, кызматкерлерди бул аппаратты сабаттуу пайдаланууга
їйрєтїї жана бул медициналык процедураны калкыбызга
жеткиликтїї кылып жеткирїї
сыяктуу їч милдетти алдыбызга коюп жатабыз.
Заманбап дарылоо арзан эмес
экенин тїшїнїшєт. Бирок, жакырчылыктын азабынан жапа чеккен адам кантип сапаттуу дарыланса болот? Биздин
єлкєдє, статистикага ылайык,
андайлар абдан кєп. Бул жагы
да ойлонтот...
Оорулуу аман калышы керек. Ал эми дарыгерлер їйбїлєлєрїн багышы абзел. Айлык маяналары аз болсо да,
алардын кєпчїлїгї жеке єсїї
жана кесиптик єнїгїї їчїн
аракеттенишпейт. Бейтаптын
ємїрї їчїн кїрєшкєндєр арбын.
Айрым учурларда кээ бир

медицина тармагындагы чиновниктер жеке клиникаларга
сїйлєшїїсї жок эле, аны жабуу тууралуу согуш жарыялайт.
Компетенттїї, квалификациялуу медицина кызматкерлерин
єлкєдєн чыгарып жатат... Анан
эмне болот?
Элестетип кєрсєўїз, медицинаны єнїктїрїїгє акчаны кайдан алса болот деген суроо менен алектенген дарыгердин алдында бейтап ооруп жатат. Ал
дарыгер мамлекеттик клиниканын кабинетинде єлкєдє айыктырууга мїмкїн болбогон оорулууну текшерип, жардам берсем
деген ниетте олтурат. Болбосо
ага эў жакшысы, чет єлкєгє саякаттап кетсе деле болот эле.
Биздин клиникада бейтапты
босогодон єзїнє ишенген, достук мамиледеги инсан Бехтерев
тосуп алып баарлашат. Ал жогорку квалификациялуу адис
болгондуктан, оору менен сєзсїз тїрдє кїрєшєєрїн, клиникада бул їчїн бардык керектїї
шаймандар бар экенин тїшїндїрїп, айыгууга кепилдик берет.
- Сиз профессор, кєп жылдар бою медицина тармагында Кыргызстандын №1
брендисиз. Бейтаптарды ийгиликтїї дарылап гана тим
болбостон, кєз карашыўыз
менен да медицинага болгон
ишенимди калыбына келтирип жїрєсїз. Єлкєдє дарыгерлик кесиптин кадырбаркы тїшїп кетти. Аны кєтєрїї їчїн кандай сунуштарды бересиз?
- Бир кездерде єзїм їчїн кээ
бир чындыктарды тїшїнгєм.
Дарыгер болуп иштєєгє чыныгы сапаттуу медициналык билим алуу эле жетиштїї эмес,
каалоо да абдан маанилїї.
Мындан тышкары, сен ар дайым милдеттїї, жоопкерчиликтїї болушуў шарт. Квалификацияны жогорулатуу, тажрыйба
алмашуу максатында чет тилдерди билип, чет єлкєгє барууга
да материалдык мїмкїнчїлїккє

ээ болуу зарыл. Бардык медициналык жаўыланууларды байкап, аларды жумуш ордунда ишке ашыруу, жасоо кажет.
Бейтап сенден жогорку кесипкєйлїктї гана эмес, ден соолукту бекемдєєнї, жылуу сєздї,
жылуу мамилени кїтєт. Жаны
кыйналып келген бейтапты туура тїшїнїп, ага жардам берїїгє
милдеттїїбїз. Анткени, биз ак
халатчан дарыгербиз. Ушундай жол, кесипкєйлїк менен гана чындап жакшы, мыкты дарыгер болуп, аталган кесиптин
кадыр-баркын кєтєрє алабыз.
- Сизге эркин микрофон...
- Биздин Кєз микрохирургиялык ооруканабыз заманбап
саламаттыкты сактоо адисинин жана заманбап клиниканын бирден-бир мїмкїн болгон формасын сактоого жан
їрєйт. Ошондой эле кесибин
сїйгєн кыргызстандык дарыгерлер бейтаптардын кыялын
орундатууга, алардын саламаттыгын сактоого аракеттенет. Ал эми медициналык кызматкерлерди мамлекет кєп эстей бербейт. Кээ бир жагымсыз маселелер жана эрежелерди сактоо боюнча гана эстешет. Болбосо медицина кызматкерлеринин кїнїндє ар бирибиз їй-бїлєлїк дарыгерге,
фельдшерге, медайымдарга
кєўїл бурулуп, чын жїрєктєн
куттуктоолорду айтсак, аларда дем-кїч, шык пайда болоору
талашсыз. Мындан улам, медицина кызматкери кїн сайын
єзїнїн сїйгєн, асыл ишин аткарып, кїч-кубаттуу жїрїшїн
тилейм. Оор учурда бейтаптын
ден соолугун, ємїрїн сактап
калган дарыгерлердин ишине
эл ыраазы болсо, бул чыныгы
медицина кызматкерлеринин
адамдык бактысы. Андыктан,
бардык кыргызстандык медицина кызматкерлерин кесиптик майрамы менен мен дагы
кызуу куттуктайм! Иштеринде
ийгиликтер болсун!
Шахноза ЖУЗУП кызы
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ЭС АЛУУНУ ЭЎСЕГЕНДЕР

А

лдын ала айтылган
божомолдордо
быйылкы туристтик
сезон жакшы єтїп,
Кыргызстанга келген чет
єлкєлїктєрдїн агымы
2 эсеге кєп болот. Биз
Кыргыз Республикасынын
Маданият, маалымат жана
туризм министрлигине
караштуу Туризм
департаментинин
директору Самат
Шатмановго кайрылып,
мындай жагымдуу
божомолдор кандай ишке
ашып жаткандыгына
кызыгып суроо узаттык.

Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат
жана туризм министрлигине караштуу Туризм
департаментинин директору Самат ШАТМАНОВ:

“Табиятыбызга тамшанган
чет єлкєлїктєр арбын”
- Самат мырза, эл арасында быйылкы туристтик сезондо чет єлкєдєн келгендердин
агымы кєп болот деген божомолдор айтылууда. Ага ишенсе болобу?
- Быйыл кышкы жана жайкы
туристтик сезонго болгон даярдыктар пландуу жїргїзїлдї. Иш
пландарды Министрлер Кабинети менен биргеликте бекитип,
ошонун негизинде иштедик. Ар
бир ведомство єзїнє тиешелїї
иштерди аткарууну колго алды.
Мисалы, Єзгєчє кырдаалдар министрлиги жер-жерлерде коопсуздук иштери менен алектенди.
ИИМ туристтердин жеке коопсуздугун коргоо, жол коопсуздугу боюнча комплекстїї иштерди
аткарды. Ал эми биздин мекеме
2021-жылдын ноябрь-декабрь айларында ири туристтик компанияларды жана ассоциацияларды Дубайга алып барып, ал жактагы туристтик компаниялар менен бир топ келишимдерди тїзїп
келдик. Араб єлкєлєрїнє болгон
сапарыбызда биз аларга кыргыз
жеринин жаратылышы тууралуу
кєргєзмєлєрдї єткєрдїк. Кызыгуу чындыгында абдан зор болду. Негизи туристтер биздин
кол тие элек жаратылышыбызга

кызыгышат. Алар жолдордун
таштектїї болгонуна, жаратылышыбыздын табигый кооздуугу
сакталып тургандыгын эў негизги артыкчылык катары кєрїшєт.
Мына ошондой туристтик фирмалар менен болгон макулдашуулар, келишимдер тїзїлгєн
учурда, биздин мїмкїнчїлїктєрдїн болжолдуу планы тїзїлєт.
Ага жараша єлкєгє канча турист
келери алдын ала билинип калат. Бул жылы туристтер кєп келїїчї єлкєлєрдїн тизмеси тїзїлїп, андагы саякатчылардын жеке кызыгууларын эске алуу менен кыргыз туризмин жарнамалоо иши да колго алынды. Москва шаарында ири туристтик жарманкеге барып катышканыбызда алардын ден соолукту чыўдоочу жайларга кызыгууларын
байкадык. Мындай абал єзгєчє
пандемиядан кийин тїзїлїптїр.
Андыктан ал жерде биз куроттук мекемелер туурасында маалымат бердик. Россиялыктарды
санаторий, ден соолукка пайдалуу болгон табигый булак, ылай,
туздуу кєлдєр жана башка жерлерибиз менен тааныштырдык
эле кызыгуусу абдан кїч болду.
Айрым заводдордун профсоюз
уюмдары менен сїйлєшїїлєрдї

жїргїздїк. Аларда ден соолукту чыўдоону каалаган 50 миўге чейин жумушчулар иштешет
экен. Келишимдерди тїзїп, макулдашууларды жїргїзїп келдик. Екатеринбург шаарында да
ушундай иш-чаралар єтїп, ал
жактан да макулдашуулар болду. Мына ушундай комплекстїї
иш-чаралардын негизинде єлкєгє келген туристтердин агымы
кєп болот деген божомолдор айтылды.
- Чындыгында Кыргызстанда араб єлкєлєрїнєн келген
туристтердин агымы кєбєйгєнї байкалды. Интернет желесинде алардын Кыргызстанды
бейишке салыштырып жаткан
видеолорун да кєрїп калдым.
- Араб єлкєлєрїнєн келген туристтер биздин табиятыбызга,
тоолорубузга суктанышууда. Таза аба, шаркырап аккан сууларды кєрїп, таўдангандары кєп.
Алар биздин жаратылышыбызды ушундай баштапкы абалында сактап калуубузду єтїнїп
жатышат. Европадан келген туристтерди да кол тийип, жол салынып, имараттар тургузулган
жерлер менен кызыктыра албайсыў. Алар жайлоо, таза абада,
тоо-таштын арасында жїрїїнї

каалашат. Чет єлкєлїк туристтер
бизден ажаатканалардагы шарттардын жакшы болушун гана талап кылышат. Учурда бул маселелер комплекстїї тїрдє чечилип жатат. Жакында Будапешт —
Бишкек — Будапешт авиакаттамы да ачылат. Будапешттен келе
турган туристтерди кєчмєн цивилизациясы кызыктырып жаткандыгын билебиз. Кыскасы, ар
бир єлкє Кыргызстандан єзїнє
жаккан нерсесин издеп келет.
- Кыргызстан быйылкы туристтик сезондон канча пайда кєрєрїн да эсептеп кєрсєўїздєр керек?
- 2019-жылы экономикабызга
туризмден тїшкєн салым 5.2 пайызды тїзгєн. 2020-жылы пандемиядан улам кескин тємєндєп, 2,9 пайызга чейин тїшкєнї белгилїї. 2021-жылы кєп ишаракеттерден кийин туристтердин агымы 1 миллион 300 миўге
кєп болду. Єзїўїздєр билесиздер,
туризм – бул экономикага киреше
алып келе турган тармак. Бул жылы
биз кайрадан 2019-жылкы кєрсєткїчкє кайтып барабыз же андан
ашабыз деген божомолубуз бар.
- Кышкы туризм кандай
жыйынтык берди?
- Кыргызстанда жылдын кайсы мезгили болбосун туризмге ылайыктуу. Ар бир регионубуз єзїнчє уникалдуу жана кооз.
Туристтер келгенде биздин аймак кышы-жайы эс алууга ыўгайлуу экендигин сезе билїїсї
зарыл. Ушул маселелердин їстїнєн иштеп жатабыз. Нарында, Жалал-Абадда учурда боз їй
шаарчалары пайда болду. Алай
єрєєнїнїн географиялык єзгєчєлїгї бар. Бул єрєєндїн тоолору бийик. Бул деген аймактын жылдыздарга жакындыгын
билдирет. Азыр так ушул єзгєчєлїктї пайдаланып, атайын телескоптор менен жылдыздарды
кєрїї мїмкїнчїлїктєрїн тїзєлї
деп жатабыз. Айрым райондордо
їўкїрлєр кєп. Башкасында шаркыратмалар бар. Мына ушинтип,

биз туруктуу туризмдин бардык
мїмкїнчїлїктєрїн пайдаланалы деп жатабыз. Ушул кїндєрдє
Ош жана Ысык-Кєл облустарынын туруктуу туризмин єнїктїрїї стратегиясынын їстїндє иштеп жатабыз.
- Жогорку Кеўеште ЫсыкКєлдєгї эс алуучу жайларда
баалар асмандап кетти деп айтылды?
- Мамлекетке караштуу бардык
пансионаттар, эс алуучу жайлар
бирдиктїї баа менен иш алып
барып жатышат. Ал эми жеке менчик мейманканалардын,
єзїнїн койгон баалары бар. Мен
бїгїн эле Нарын облусунан иш
сапардан келдим. Ал жакта 500
сомго деле жатакана тапса болот.
Ошол эле учурда 10000 сомдук
жатакананы тандап, эс алса болот. Бул деген туристтердин ар
кандай катмарына ар кандай сунуштоолор бар дегенди тїшїндїрєт. Орто жана бай туристтер
єздєрїнїн мїмкїнчїлїктєрїнє
жараша мейманканаларга жайгашышат. Ошондуктан баалар тегиз жогорулады дегенге мен кошула албайм.
- Тейлєє тармагын жакшыртуу боюнча иш-чараларды
жїргїздїўїздєрбї?
- Туристтик фирмалар эле
эмес, жалпы элибиз да конокторду кїтїї маданиятын єздєштїрїп алышты. Тейлєє жагын атаандаштык єзї эле жакшы деўгээлге чыгарып жатат десем жаўылышпайм. Атаандашуу
бар жерде баалар да кєтєрїлбєйт.
- Альпинизм да туризмге
кєп каражат алып келчї тармак эмеспи. Бул жаатка кандай кєўїл буруп жатасыздар?
- Туура айтып жатасыз. Бул
тармак бай туристтерди кабыл
алганга мїмкїнчїлїк тїзїп берет. Кыргызстанда дїйнєгє белгилїї чокулар жайгашкан. Ага
чыгууну каалап келген туристтер
кєп. Бирок, биз аларга коопсуздук маселесин гана чечип беришибиз зарыл. Мен куткаруу иштери тууралуу айтып жатам. Єлкєбїздє 3-4 компания альпинизм
боюнча иш алып барат. Учурда
ЄКМ менен кызматташуулар
жїргїзїлїп, аларды тик учактар менен камсыздоо маселелери чечилип жатат.
Жазгїл КЕНЖЕТАЕВА
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КУЛЬТУРНО-ГУМАНИТАРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

К

ыргызстан и Китай являются соседями по геополитическому,
региональному пространству и на современном этапе развития
двухсторонних отношений ключевую роль играет культурногуманитарное сотрудничество. Несомненно, в данном гуманитарном
взаимодействии Кыргызстана и Китая, следует выделить образование
и изучение языков как наиболее важные в рамках стратегического
сотрудничества. На сегодняшний день эти сферы активно развиваются
и имеют необходимые ресурсы для дальнейшего качественного
преобразования. Сегодня с уверенностью можно констатировать тот
факт, что с каждым днем количество изучающих китайский язык в
центральноазиатском регионе, в частности в Кыргызстане, неуклонно
растет.

В настоящее время огромную роль в
развитии культурно-гуманитарного сотрудничества между странами играют Институты и Классы Конфуция. Начиная с
2004 года, со дня создания Институтов
Конфуция, сделано немало для популяризации и продвижения китайского языка, культуры и истории во многих странах
мира. География распространения и функционирования Институтов Конфуция сегодня необычайно широка. Более 500 учреждений уровня институтов и 1000 классов действуют в 154 странах практически на всех континентах. Почти 100 миллионов человек увлекаются Китаем через
Институты классы Конфуция.
При вступлении в должность Генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Китая господин Си Цзиньпин
сказал следующие важные слова: «Китай
должен еще лучше понимать мир, и мир
должен также еще лучше понимать Китай». Эти слова несомненно являются и
лозунгом, и призывом к более активной
деятельности Институтов Конфуция.
Глобальная сеть Институтов Конфуция
(Confucius Institute) — сеть международных культурно-образовательных центров, создаваемых Государственной канцелярией по распространению китайского языка за рубежом (сокращенно —Ханьбань, г.Пекин, КНР) совместно с зарубежными синологическими центрами.
Для укрепления сотрудничества в сфере образования между Китаем и Кыргызстаном, в соответствии с решением, достигнутым главами государств, Китая и
Кыргызстана, в 2007 году на Бишкекском
саммите глав государств участников ШОС
и благодаря совместным усилиям Синьцзянского университета (Китай) и Бишкекского Государственного Университета (Кыргызстан) от 15 июня 2008 года успешно функционирует Институт Конфуция при БГУ.
С момента создания по настоящее время в Институте Конфуция при БГУ в различных центрах обучения проработали
свыше 400 учителей и волонтеров. Количество слушателей на сегодняшний день
увеличилось до 7000 человек. Источники
слушателей курсов Института Конфуция
разнообразны: от детских садов, начальных и средних школ, до ВУЗов и других
учреждений. Проводимые курсы всесторонне и богаты по содержанию и отвечают
требованиям разных видов учащихся. До
сегодняшнего дня Институт Конфуция
рекомендовал примерно 500 стипендиатов в известные ВУЗы Китая. Общее количество участников экзамена на знание
китайского языка (HSK) составило свыше 5200 человек.

•
•
•
•
•
•

Основные цели Институтов
Конфуция:
преподавание китайского языка и популяризация китайской культуры;
переподготовка и повышение квалификации преподавателей китайского
языка;
укрепление дружбы и взаимопонимания между народами;
предоставление консультационной помощи, организация экзамена HSK;
проведение культурных мероприятий,
реализация научных проектов в области востоковедения и китаеведения.

Сегодня в Институте Конфуция при
БГУ работают:
• более 3000 студентов прошли обучение

•
•
•
•

ИНСТИТУТ КОНФ
НАДЁЖНЫЙ МОС

на языковых курсах при Центре изучения китайского языка Института Конфуция при БГУ;
Количество книг составляет 15 000
экз.;
Количество участвовавших на HSK 22
609 чел. (2013-2021);
более 500 студентов и магистрантов
направлено на обучение в Китае;
организовано и успешно проведено более 3 000 образовательных, культурных и спортивных мероприятий.

За указанный период Институтом
Конфуция при БГУ в рамках сотрудничества с вузами и школами КР было учреждено 10 Классов Конфуция:
• Дипломатической академии им. Дикамбаева;
• Кыргызском государственном юридическом университете;
• Кыргызском государственном техническом университете им. И.Раззакова;
• Международном университете Кыргызстана;
• Кыргызском Государственном Университете им.И.Арабаева;
• Кыргызско-Турецком Университете
«Манас»;
• в школах-гимназиях №28, 62, 66
г.Бишкек;
• Школа-гимназия им.И.Абдуразакова
(г.Чолпон-Ата).
Сфера деятельности Института
Конфуция
1. В сфере образования: обеспечение
различных форм преподавания китайского языка для всех желающих
(краткосрочные курсы, курсы повышения квалификации для преподавателей китайского языка, курсы для
подготовки к сдаче экзамена на определение уровня китайского языка (HSK), организация стажировок
и обучения в Китае). Занятия проводимые Институтом Конфуция всесторонне и богаты по содержанию, включают разные методы тренировки языковых навыков: аудирование, разговорная речь, чтение, письмо, а также
знания в области культуры.
Центре изучения китайского языка
Института Конфуция при БГУ созданы разные группы обучения о культуре Китая, студенты, желающие получить дополнительные знания, а также любители языка могут поглубже
узнать о китайской культуре. Институт Конфуция каждый год регулярно
проводит экзамен на знание китайского языка, студенты, набравшие высокие баллы, имеют возможность получить стипендию Института Конфуция
и стипендию правительства КНР, тем
самым имеют возможность бесплатно
обучаться в Китае. Были организованы курсы повышения квалификации
для преподавателей как в Кыргызстане и в Китае. Центр изучения китайского языка оснащен учебниками по
китайскому языку, учебными пособиями, мультимедийными учебными материалами и т.д.
2. Организация
научно-исследовательской деятельности кыргызских
и китайских университетов по различным направлениям, конференций
и методических семинаров по преподаванию китайского языка, научных
командировок, экспедиций и т.п.
3. Осуществление
издательской

Китайские Шаолинь и Тайцзицюань очень интересуют
школьники и студенты в Кыргызстане
деятельности: написание, составление и издание учебников, учебнометодических и учебных пособий,
монографий, сборников и статей страноведческого, научно-популярного
характера и т.п.
4. Популяризация китайского языка и
китайской культуры:
- организация конкурсов и олимпиад
различного масштаба;
- проведение мероприятий, связанных
с особенностями китайской культуры: обучение искусству вырезания из
бумаги, тайцзицюань, каллиграфии,
знакомство с чайной церемонией;
- демонстрация художественных фильмов;
- подготовка телевизионных программ
и т.п.
5. Создание библиотек по китаеведению;
предоставление справочной информации и литературы о Китайской Народной Республике для работающих в
сфере образования, культуры, туризма, международной торговли и бизнеса.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
ИНСТИТУТА КОНФУЦИЯ
Институтом Конфуция при БГУ проводятся занятия по китайскому языку согласно графикам учебного процесса вузов
и школ. Все Классы Конфуция ориентированы на приоритет качества получаемых
обучающимися знаний и достижения ими
наивысших академических результатов по
китайскому языку.
В центре изучения китайского языка
при БГУ открыты и функционируют курсы начального уровня китайского языка, средний уровень, продвинутый уровень, бизнес китайский язык, китайский
на выходные, курсы по подготовке к HSK,
курсы прослушивания китайского языка, полугодичные и годичные курсы китайского языка, курсы по культуре и искусству Китая.
В целях развития и поддержки институтов Конфуция, содействия распространению китайского языка и популяризации культуры Китая, для подготовки
соответствующих требованиям преподавателей китайского языка и специалистов со знанием китайского языка,
Штаб-квартира Институтов Конфуция/

Ханьбань (далее сокращенно именуемая
Ханьбань) учреждает стипендии и оказывает материальную помощь студентам, ученым и преподавателям китайского языка в получении образования в соответствующем ВУЗе Китая (далее именуемом «принимающий университет»).
Ежегодно Институт Конфуция при БГУ
рекомендуют студентов и школьников для
получения гранта по линии Институтов
Конфуция согласно требованиям и условиям приема стипендиатов ИК.
Категории стипендиатов:
• магистратура по специальности «Преподавание китайского языка, как
иностранного»; годичная стажировка (по изучению языка) + магистратура по специальности «Преподавание
китайского языка, как иностранного»;
• бакалавриат по специальности «Преподавание китайского языка, как
иностранного»; языковые стажировки: годичное обучение, обучение в течение одного семестра.

КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ИНСТИТУТА КОНФУЦИЯ
Кроме проведения обширной учебной
деятельности, Институт Конфуция при
БГУ всемерно популяризирует все аспекты культуры Китая, прилагает немалые
усилия для расширения культурных обменов между двумя странами. С момента
создания и до настоящего времени было
проведено более 3000 различных мероприятий, в том числе конференций, циклов
лекций, праздничных торжеств, художественных выступлений и концертов, международных выставок учебных материалов
по преподаванию китайского языка, фотовыставок, конкурсов «Китайский язык
– Мост», на которые были приглашены
десятки тысяч посетителей.
В целях продвижения китайской культуры, кроме проведения Конкурса по Ораторскому искусству на китайском языке,
Конкурса песен на китайском языке среди
школьников и студентов, Международный
Фестиваль Образования, Ежегодный Всемирный День Института Конфуция сопровождаемый выставкой картин, Мастерклассами по каллиграфии, вырезанием
на бумаге, китайских масок, т.е. все мероприятия, стимулирующие глубже понять китайскую культуру. Впервые совместно с Посольством КНР в КР в целях
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ФУЦИЯ –
СТ ДРУЖБЫ
приобщения и всеобщего взаимодействия
впервые проведена встреча студентов выпускников китайских вузов в Посольстве
КНР в КР в 2015 году.
Проведены следующие мастер-классы
по культуре Китая:
Гохуа – традиционная китайская живопись;
Китайская опера и маски (история развития китайской оперы и значение и символика китайских масок),
История китайского танца.
Мастер-класс по китайской кухне.

СПОРТИВНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
ИНСТИТУТА КОНФУЦИЯ
Распространение и популяризация китайского национального вида спорта настольного тенниса в средних школах
является обширным направлением деятельности Института Конфуция при БГУ
в рамках спортивных мероприятий. Совместно с Классами Конфуция при БГУ
была организована работа спортивных
секций по настольному теннису, исходя из принципа заинтересованности администрации школ и наличия необходимого количества школьников желающих посещать секцию, а также наличия в
школах теннисных столов. Институт Конфуция предоставляет тренеров для работы в секции.
Ежегодно проводится масштабное спортивное мероприятие - Кубок по настольному теннису среди вузов и китайских
предприятий в Кыргызской Республике, а также Республиканское соревнование по тайцзицюань среди студентов и
школьников.
Для распространения китайского языка
совместно с телекомпанией Санат ТВ записали 200 видеоуроков. Данные уроки
китайского языка на сегодняшний день
транслируется по южному региону Кыргызстана.

ДЛЯ РАЗВИТИЯ ВЫСОКИЕ
ГОРЫ НЕ ПОМЕХА
Уникальный проект "Садики на джайлоо", инициированный вначале АКДН,
нацелен на создание условий для равного доступа уязвимой категории населения
- детей животноводов к дошкольному образованию, т.к. педагогическая и просветительская работа ведется совместно с

родителями, садики превратились в Центры развития на джайлоо.
По предоставленной информации Фондом: С 2014 года на выпасах 7 областей в
летний сезон работают более 100 джайлоо садиков-центров, количество детей,
посетивших "Центры развития на джайлоо", превысило более 15000, а также более 6000 родителей и 1407 педагогов.
С детьми работают ежегодно более 150
педагогов-воспитателей, 90 волонтеров
различных организаций, в том числе 38
иностранных волонтеров, а также 550
местных волонтеров и местных активистов, родителей, спортсменов, библиотекарей, актеров, ремесленников, членов и
лидеров комитетов здоровья, предпринимателей и др.
Основной целью проекта является создание условий для развития детей животноводов и их родителей в отдаленных высокогорных регионах Кыргызской Республики.
В поддержку данной инициативы Институт Конфуция при БГУ в период 20152021 гг. провели различные мастер-классы
по вырезанию на бумаге, каллиграфии,
рисованию, китайской гимнастике для
глаз для детей дошкольного и младшего
школьного возраста регионов республики в рамках реализации проекта Фонда
«Садики на джайлоо» в 30 центрах. Институт Конфуция при БГУ удостоены Благодарственными письмами от МОФ «Инициативы Розы Отунбаевой» за существенный вклад в поднятии уровня образования детей сельской местности и проведение мастер-классов на садиках джайлоо.
В 2015-2017 гг. в рамках сотрудничества государственного университета традиционной китайской медицины провинции Ганьсу с Институтом Конфуция при
БГУ также были приглашены специалисты Центра китайской традиционной медицины данного университета для проведения медицинского обследования детей
садиков на джайлоо.
Основной целью посещения садиков на
джайлоо, расположенных в высокогорных районах Чуйской, Таласской, ИссыкКульской, Нарынской, Ошской и Баткенской областях было проведение медицинского обследования детей животноводов. В
итоге обследования прошли дети и их родители, всего около 1000 человек. В рамках проекта при содействии Синьцзянской
кинокомпании впервые были организованы показы китайских фильмов в центрах
садиков на джайлоо.

Мы с детьми на садиках джайлоо

Кыргызские девушки исполняют танец с
веерами в китайской традиционной одежде

ЛУЧШИЙ В
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Знаменательным событием в истории
развития Института Конфуция при БГУ
стало проведение 20-21 июня 2016 года
«Международного Форума Институтов
Конфуция Центральной Азии и Южного
Кавказа» где приняли участие более 100
делегатов, более 30 Институтов Конфуция
из 15 стран Центральной Азии и Южного
Кавказа и представители китайских вузов.
Инициатором выступили Штаб-квартира
Институтов Конфуция, Ханьбань и Институт Конфуция при БГУ.
По итогам данного Форума Институт
Конфуция при БГУ по итогам года был
удостоен звания «Лучший Институт Конфуция года» на 11-м Глобальном Форуме
Институтов Конфуция мира который проходил 11 декабря 2016 года в г. Куньмин,
где приняли участие более 3000 делегатов: представителей руководства и ректора вузов КНР, ректора университетов
мира, где созданы Институты Конфуция,
директора Институтов Конфуция.
В рамках Форума бывший вице-премьер
Госсовета КНР госпожа Лю Яндун вручила Диплом 25 лучшим Институтам Конфуция мира в том числе и Институту Конфуция при БГУ.

КИТАЙСКИЙ ПАВИЛЬОН –
ЭТО БРЕНДОВЫЙ ПРОЕКТ
В Институте Конфуция при БГУ
им. К.Карасаева также функционирует библиотека - Китайский павильон это брендовый проект, которого Информационное бюро государственного совета Китая знакомит с внешним миром и
содействует культурному обмену между
Китаем и зарубежными странами, в том
числе, с Кыргызстаном. «Китайский павильон» Бишкекского государственного университета, созданный Пресс - канцелярией Государственного совета КНР
и БГУ является 15-м по счёту. Основная
цель «Павильона Китая» Бишкекского государственного университета было открытие суперсовременной библиотеки, оснащенной по последнему слову науки и библиотечных технологий.
В библиотеке представлены книги и самые свежие периодические издания, как в
классическом печатном формате, так и в
цифровом, обеспечивая быстрый и удобный доступ к нужной информации. Информационное бюро Госсовета КНР в
соответствии с потребностями БГУ безвозмездно предоставило по разным специальностям 60 тыс. книг на трех языках:
китайском, русском и английском, 80 000
цифровых ресурсов, таких как электронные книги, журналы, газеты и иллюстрации.
Удобное, комфортное, легко трансформируемое пространство, современный дизайн интерьера, высокая техническая оснащенность, несомненно, сделали библиотеку БГУ первоклассной в Кыргызстане.
«Китайский павильон» БГУ расположен
на первом этаже главного многофункционального корпуса университета, его площадь составляет 372 кв.м.
В рамках открытия Китайского Павильона проведены ряд интересных мероприятий при содействии Издательского центра

«Пять континентов», Ассоциации нематериального культурного наследия района Сичэн города Пекин, Пекинской киноакадемии, Китайского оркестра «Дунфан», Всемирной федерации обществ традиционной китайской медицины (ТКМ).\
1. Мультфильм и живое интерактивное представление «Кунг-фу Панда», 4 человека;
2. Куньшаньская опера (Куньцюй)
фрагмент из «Пионовой беседки»,
фрагмент из «Сунь Укун: Переполох
в Небесных чертогах»;
3. Чайная церемония;
4. Традиционный китайский магический цирк, сычуаньская опера «Король масок», наследник стиля Сунь
Ши Тайцзицюань;
5. Техника копирования древних рисунков и письменных текстов с ритуальных сосудов и каменных стел;
6. Искусство школы гуцинь Цзюи;
7. Вырезание узоров из бумаги;
8. Технология изготовления бумажных
воздушных змеев в стиле Цао;
9. Технология выжигания на лагенарии (тыквах горлянках);
10. Исполнение композиции «Торжественный прием» на гучжэне и современном гучжэне (синьчжэне);
11. Синьчжэнь и танец «Радующийся
Синьцзян»
12. Концерт «Верховный правитель Западного Чу» («Наложница Великого
завоевателя») для синьчжэна и фортепиано
13. Гучжэн и танец «Весна приходит в
Лхасу»
14. Игра на гучжэне и синьчжэне «Ликующая радость»

КИТАЙСКАЯ МЕЧТА
СБУДЕТСЯ
Посольство Китая в Кыргызстане в декабре 2021 года учредила стипендиальную
программу "Следуя за китайской мечтой",
чтобы предоставить лучшим кыргызским
студентам больше возможностей для обучения в Китае. Институт Конфуция при
БГУ выступил исполнителем данной программы. Более 150 претендентов выпускников из школ Кыргызстана подали документы на данную программу. 30 выпускников стали финалистами и им были вручены ценные призы, по итогам собеседования 6 лучших выпускников удостоились стипендии обучаться в вузах КНР
по программе «Бакалавр».
Учитывая активную деятельность и значимый вклад Института Конфуция в деле популяризации и изучения китайского языка и культуры, важной в контексте
программы «Один пояс и один путь», особенно в виду реализации проекта в одном
из пяти приоритетных направлений – «общественные и гуманитарные связи», видится роль Института Конфуция. Как известно,
концепция «Один пояс и один путь» охватывает не только экономическое партнёрство, но и международное сотрудничество в
академической и культурной сферах.
Гульзат ИСАМАТОВА,
директор Института Конфуция
с кыргызской стороны при
Бишкекском государственном
университете
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100 ЖЫЛДЫК МААРАКЕ

Мамлекеттик колдоо

КАЛК КАДЫРЛАГАН –
БАТЫШ САЛИЕВА

ТАРЫХ
ЖАРАТКАНДАРГА
ТАТЫКТУУ ШАРТ

К

ыргыздын атын алыска, даўкын далайга тааныткан айымдарыбыз аз
эмес. Аялзаты кайда болбосун турмуштун бар тїйшїгїн жонуна кєтєрїп,
сулуулугуна шайкеш келген акылмандыгы менен кєп ийгиликтерди
багынтып келет. Кыргызстандын тарыхында, басып єткєн жолунда ташка тамга
баскандай єз изин калтырган Батыш Салиева жєнїндє єсїп келе жаткан муунга
айта жїрїшїбїз абзел. Учурунда аны жакындан билгендер “Ысык-Кєлдїн
Темир айымы” дешкен. Бїгїн биз сыймыктанган “Темир айымдын”жїз жылдык
мааракеси єзї туулуп єскєн Тїптїн Талды-Суу айылында єтїп жатат. Ага Кыргыз
республикасынын Мамлекеттик катчысы Сїйїнбек Касмамбетов баштаган,
єлкєнїн єнїгїшїнє салым кошкон коомдук ишмерлер, анын туугандары катышты.
Жалгыз кызы Салиева Роза Муратовна да апасынын жїз жылдык эскерїї
кечесине алыскы Москва шаарынан келген. Аккан арыктан суу агат демекчи Роза
Салиева да илимдїї, билимдїї аялзаты. СССР медицина илимдеринин кандидаты.
Учурда 75 жашта.

Кыргызстандын кєрїнїктїї мамлекеттик ишмери Батыш Салиева 25 жыл
бою Кыргызстандын социалдык камсыздоо министри, 7 жыл Республикалык профессионалдык союздар советинин председатели болуп иштеген. СССР
Жогорку Советинин эки жолку депутаты, Кыргыз ССР Жогорку Советинде 26 жыл катары менен депутат болгон айым. Анын аракети, зор эмгегинин аркасында Ысык-Кєлдє курорттук аймактарга єзгєчє кєўїл бєлїнїп,
курорттор салынып, кары-картаўдар
жана кароосуз калган балдар їчїн атайын социалдык имараттар курулган.
Батыш Салиева Ысык-Кєл облусунун
Тїп районундагы Талды-Суу айылында
1922-жылдын 1-июлунда жарык дїйнєгє келген. Бїгїнкї кїндє анын 100
жылдык мааракеси мамлекеттик деўгээлде белгиленїїдє.
Батыш Салиева эмгек жолун ТалдыСуу орто мектебинде пионер вожатый
болуудан баштаган. Кийин башталгыч
класстардын мугалими, Талды-Суу райондук комсомол комитетинин сектор
башчысы, биринчи катчысы болуп иштеген. 1944-жылы партиялык кызматка
которулуп, Талды-Суу райондук партия комитетинде аялдар менен иштєє
бєлїмїнїн башчысы, Тянь-Шань облустук партия комитетинде, Москвада КПСС Борбордук комитетинде партиялык уюмдар менен иштєє бєлїмїндє эмгектенген.
Ал 1951-жылы Кыргызстан КП БКнын алдындагы партиялык мектепти,
1957-жылы Москвадагы КПСС БКнын алдындагы Жогорку партиялык

мектепти бїткєн. Кыргыз ССР калкты социалдык жактан камсыздоо министри кызматында 1953-1966-жылдар
аралыгында эмгектенип, 1966-жылы
Кыргызстан профсоюздар кеўешинин
тєрайымы, 1973-жылга чейин кайрадан Калкты социалдык жактан камсыздоо министрлигин жетектеген. Он эки
жылдан соў ардактуу эс алууга чыгып,
2015-жылдын 6-августунда дїйнєдєн
кайткан.
Батыш Салиева єзїнїн єрнєктїї ємїрїндє республиканын калкын социалдык жактан камсыздоо ишин калыптандырууга жана єнїктїрїїгє зор салымын кошкон. Анын жеке аракети менен єлкє боюнча жалпысынан їч миў
орундуу жети карылар їйї курулуп, ишке берилген. Ошол жылдары курулуп,
ишке киргизилген Улуу Ата Мекендик
согуштун майыптары жана катышуучулары їчїн курулган интернатты улуу
муун єзгєчє жакшы билет. Ал эми 500
орундуу кємєкчї чарбасы, бак-шактуу
10 гектар жери бар тємєнкї Серафимовка айылындагы интернат, Талас облусунун, Токмок шаарынын карылар, Жайыл районундагы аялдар, Беловодскидеги балдар їйлєрї Батыш Салиевнанын иштеринин башаты болгон.
Ошол учурда республиканын социалдык тармагы боюнча чарбалык жана
финансылык жактан каржылоо проблемаларын чечїї їчїн Москвага дембедем барууга туура келген. Ал СССР Министрлер Советинин тєрагасы А.Н.Косыгиндин жана башка Союздун жетекчи кызматкерлеринин кабыл алуусунда
болуп, социалдык тармактагы проблемаларды чечїїдє зор эмгектерди жасаган. Кыргызстан профсоюздарынын кеўешинин тєрайымдык кызматында иштеген жети жыл аралыгында курорттук
аймактарды, айрыкча Ысык-Кєл облусун єнїктїрїїгє бардык кїч-аракетин

Саламаттык їчїн

А

кыркы убакта кыз-келиндер кїрєшї
боюнча курама командабыз катышкан ар бир мелдеш бїтїндєй кыргыз
эли їчїн чоў майрам болуп калды. Анткени,
алар спорт журтчулугу суктанарлык татыктуу кїрєш кєрсєтїп, жеўиш чокусунда Кыргызстандын желегин желбиретип келїїдє. Буга чейин жалпы эле спортчуларыбызга жогорку, мамлекеттик деўгээлде кєп кєўїл бурулбай келсе, бїгїнкї кїндє Президент Садыр
Жапаров аларды мамлекеттик камкордукка алуу менен дїйнєлїк аренадагы аракеттерин ар тараптан колдоп келет. Бул багытта їстїбїздєгї жылдын март айында Кыргызстандын кыз-келиндер кїрєшї боюнча
улуттук курама командасы їчїн ”Жаштык”
спорт комплексиндеги спортзалдын курулушу башталып, ага Президент барып, капсула салган. Ал эми курулуштун жїрїшї боюнча Бишкек архитектура, курулуш жана туракжай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиктин директору Нуртазын Жетыбаев тємєнкїчє билдирди:
- Белгиленген долбоорго ылайык, аталган
залдын курулушу апрель айында мамлекеттин бюджетинин эсебинен башталган. Спорткомплекс їч кабаттуу жана кошумча цоколдук
кабаты менен долбоорлонуп, жалпы аянты
1875,2 чарчы метрди тїзєт. Имаратта спортчуларды машыктыруу їчїн бардык заманбап
шарттар каралган. Анда 30 спортчуга ылайыкталып, толугу менен жабдылган кїрєш жана
тренажердук залдар, ден соолукту калыбына
келтирїїчї медициналык бєлмєлєр, машыктыруучулар їчїн атайын кабинеттер, душ кабиналары каралган. Андан тышкары, спортчулар їчїн салтанаттуу иш-чараларды єткєрїїчї зал, 16 орундук ашкана жана уктоочу,
эс алуучу бєлмєлєр бар.
Курулуштун сметалык наркы 98 млн 677 миў
220 сомду тїзїп, ушул жылы аягына чыгаруу
їчїн 95 млн 911 миў 200 сом каралган. Учурда анын жїрїшї Мамкурулуштун башчысынын жеке кєзємєлїндє. Аны аяктоо мєєнєтї
ушул жылдын аягына пландалган.

Єлкє єнїгїї жолунда

ЖАЎЫ РЕАНИМОБИЛДЕР ЖАНА
САНИТАРДЫК АВТОУНААЛАР
Саламаттык сактоо министринин милдетин аткаруучу Жаркынбек Касымбеков єлкєгє 40 реанимобиль
жана 70 санитардык автоунаа сатып алуу пландалып
жатканын айтты. Буга керектелїїчї 3 миллион долларды Европа єнїктїрїї банкы Евразиялык турукташтыруу жана єнїктїрїї фондунан гранттык негизде берет.
Анын билдирїїсї боюнча 70
санитардык автоунаанын ар
бирине 14285 доллар каралган. Ал тоолуу райондорго
жол тандабай жїрїїгє ылайык болушу шарт. Анткени,
региондордогу техникалар

жумшаган. Ага ылайык, жалпы союздук
деўгээлде маселе чечилип, бїгїнкї калк
эс алган “Кєгїлтїр Ысык-Кєл” санаторийи, “Чолпон-Ата”, “Ала-Тоо” эс алуу
їйлєрїнїн имараттары салынган. Ошол
кездеги пионер лагерлеринен баштап,
дарылоо, эс алуу жайлары толук оўдоптїзєє иштеринен єткєн. Борборубуздагы Кожомкул атындагы спорт сарайы
жана “Саякат” мейманканасы курулуп
бїтїп, ишке киргизилген. Азыр айтканга оўой болгону менен учурунда мындай опол тоодой иштер їчїн эмне деген
кїч, ден-соолук корогондугун айтпасак
да тїшїнїктїї. Ал Улуттар Советинин
саламаттыкты сактоо жана социалдык
жактан камсыздоо комиссиясынын тєрайымынын милдетин аткарган. Жыйырма алты жыл катары менен Кыргыз
Республикасынын Жогорку Советинин
депутаты болуп, адамдарга жакындан
жардам кєрсєтїї менен келечекти социалдык жактан камсыз кылууга талыкпай аракеттенген.
Батыш Салиева республикадагы аялдар кыймылын эл аралык деўгээлге кєтєрїїгє кєп кїч аракетин жумшаган.
Советтик аялдар Комитетинин тєрайымы В.Терешкова, болгар аялдары комитетинин башчысы Е. Лагадинова менен
бир нече жолу жолугушуп, жалпы эле
аялзатка тиешелїї кєйгєйлїї маселелерди талкуулашкан. СССРдин делегациясынын курамында Шри-Ланкага барып, анын премьер- министри С.Бандаранаикенин кабыл алуусунда болгон.
Кыргызстандын аялдарынын кєйгєйлїї маселелерин кєтєрїї менен экинчиден баштап сегизинчи сьезддерине
чейин делегат, республикалык аялдар
Кеўешинин Президиумунун мїчєсї болуп келген. Ал эки жолу Эмгек Кызыл
Туу ордени, медалдар, Кыргыз ССРинин, ВЦСПСтин Ардак грамоталары менен сыйланган.

эскирип, жарактан чыгууда.
Калган эки миллион долларга 40 даана реанимобилдин
ар бири 50 миў доллардын
тегерегинде болот. Алар
борборго жана калк жыш
жайгашкан шаарларга бєлїнєт. Мындан 7 жыл мурун япониялык Nissan їлгїсїндєгї реанимобиль 114
миў доллардан алынган. Ал
эми Ford їлгїсїндєгї реанимобилдер арзан болгону менен техникалык жактан сапаты начар экендигин кєрсєткєн. Ж.Касымбековдун
маалыматында техниканын
їлгїсї тендер учурунда так
аныкталат.

ЖОЛДОР ЖАЎЫЛАНУУДА

Бишкектин тїштїк тарабындагы
негизги жолдордогу автомобилдик
кыймылды кыйла жеўилдеткен

жаўы жол курулуп бїттї. Каралаев кєчєсїнє чейин гана болуп
келген Сухэ-Батор кєчєсї эми

дагы 700 метрге (7-апрель кєчєсїнє) чейин узарып, Ахунбаев кєчєсїнїн жїгїн жеўилдетти. Эми
Кєк-Жар конушуна, айылына, кичи районуна жетїї жана шаардын чыгыш тарабындагы автокыймыл тыгынсыз болот. Жаўы
бїткєн жолдун ачылышына катышкан Бишкек шаарынын мэри Эмилбек Абдыкадыровдун
маалыматы боюнча борбор калаанын жолдору Кытай мамлекетинин 168 миллион долларлык
грантына реконструкцияланып
жатат. Ага ылайык бїгїнкї кїнгє
чейин 75 кєчє жаўыланып, экинчи этап менен дагы 60 кєчє оўдолот. Курулуш иштерин кытайлык
“China Road and Bridge Corporation”
компаниясы жїргїзїїдє.
Бетти даярдаган
Разия ЖООШБАЕВА
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Эл аралык сынак

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
МАМЛЕКЕТТИК СЫЙЛЫГЫ
МЕНЕН СЫЙЛОО ЖЄНЇНДЄ

“КИТЕП ИСКУССТВОСУ” СЫНАГЫ
Бишкек шаарында ХIХ эл аралык
“Китеп искусствосу” сынагы єттї. Бул
сынак 2004-жылдан бери єткєрїлїп келет. Сынактын калыстар тобунда Азербайжан, Армения, Беларусь, Казакстан,
Россия, Єзбекстан жана Кыргызстандын єкїлдєрї бар. Сынак мезгилдїї
басма сєз, китеп таркатуу жана полиграфия тармагындагы мамлекеттер аралык кеўеш тарабынан уюштурулган.
Сынактын максаты – китеп басып
чыгаруу жаатындагы эў таланттуу демилгелерди шыктандыруу, китеп искусствосун єнїктїрїї, шериктештик єлкєлєрїндє китеп басып чыгаруу маданиятын жогорулатуу жана КМШнын
жалпы маданий мейкиндигин колдоо
болуп саналат.
КМШга мїчє мамлекеттердин,
мамлекеттер аралык кеўештин XXVI

жыйналышында мезгилдїї басма сєз,
китеп таркатуу жана полиграфия тармагында кызматташуу боюнча жыйындын 2021-жылдын 5-ноябрында Алматыда кабыл алынган чечимине ылайык
аталган кеўешме Кыргыз Республикасына єткєрїлїп берилген.
Бишкекте єткєн ХIХ эл аралык “Китеп искусствосу” сынагына кеўешмеге мїчє єлкєлєрдєн 77 басылма келип
тїштї. Сынакта “Шериктештик”, “Менин єлкєм”, “Балдар жана жаштар їчїн
китеп”, “Маданият диалогу”, “Илим жана билим”, “Искусство китеби”, “Иллюстрация искусствосу”, “Шериктештикте басылган”, “Жеўиш” жана “Баш
байге” номинациялары каралган.
КМШга мїчє мамлекеттердин ХIХ
эл аралык “Китеп искусствосу” сынагында сунушталган китептер ар кандай

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
ПРЕЗИДЕНТИНИН

ЖАРЛЫГЫ
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ñîöèàëäûê-ýêîíîìèêàëûê ºí¿ã¿¿ñ¿íº æàíà áþäæåòòèí êèðåøå áºë¿ã¿í òîëóêòîîãî îëóòòóó ñàëûì êîøêîíäóãó ¿÷¿í
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Àðäàê ãðàìîòàñû ìåíåí ñûéëàíñûí:
"Atalyk Group" ("Àòàëûê Ãðóïï") æàáûê àêöèîíåðäèê êîîìó; "ÁÈÎÂÈÒ" æîîïêåð÷èëèãè ÷åêòåëãåí êîîìó;
"ÒÅÊÑÒÈËÜ ÒÐÀÍÑ" (TEXTILE TRANS) æîîïêåð÷èëèãè ÷åêòåëãåí êîîìó.

даражадагы дипломдор менен сыйланат
жана баш байгеге 1 миллион рубль акчалай сыйлык ыйгарылат.
Ємїрбек ТИЛЛЕБАЕВ

Кылмыш

КЫЎЫР ИШ КЫРК ЖЫЛДА
Ленин РИИБнын Нєємєт бєлїмїнє 2021-жылдын 16-декабрында 102
аркылуу Бишкек травмотология жана ортопедия илим изилдєє борборуна И.К.нын киши колдуу болгон жансыз денеси жеткирилди деп маалымат
тїшкєн.
Аталган окуя тууралуу тергєєоперативдик тобу бейтапканага барганда маалымат такталып, И.К.нын киши
колдуу болуп єлтїрїлгєн жансыз денеси туугандары тарабынан жеткизилген.
Анын сол табарсык тарабында 2,0х0,5
єлчємїндє жаракаты болгон.
Аталган факт боюнча Бишкек шаарынын Ленин РИИБнин Тергєє кызматы тарабынан Кыргыз Республикасынын КЖКнын 122-беренесинин
1-бєлїгїндє кєрсєтїлгєн (Киши єлтїрїї) кылмыштын белгилери боюнча Кылмыштарды жана жоруктардын
бирдиктїї реестрине №03-001-2021014180 саны менен кылмыш иши козголуп, сотко чейинки єндїрїш башталган.
Тергєєнїн жїрїшїндє И.Т. суракка алынып, анын кєрсєтмєсїндє

2021-жылдын 20.00 чамаларында Бишкек шаарынын Абдыкадыров жана Рылеева кєчєлєрїнїн кесилишинен бир
тууган иниси И.К.ны кєрїп, сїйлєшкєнї барат. Инисинин келинчеги Б.С.
тарабынан ага начар мамиле болуп
жаткандыгын билдирген учурда, И.К.
бир тууган агасына каяша айтып, келинчегине болушуп агасы менен урушуп кетет. И.Т. єз їйїнє кирип ашканадан ашкана бычагын алып чыгып,
инисин ич тарабына бычак менен сайып салат. Аны менен чогуу иштеген
1972-жылы туулган И.В. окуяны кєрїп,
аларды ажыратат. Ал учурда бычактан
жаракат алган И.К. окуя болгон жерде
токтоп турган ак тїстєгї автоунаасына жетпей эсин жоготуп кулап тїшєт.
Агасы И.Т. аны кєтєрїп унаага отургузуп Бишкек шаарынын травмотология
жана ортопедия илим изилдєє борборуна жеткизгенде иниси И.К. каза болуп калат.
Тергєє органдары тарабынан И.Т.
кылмыш иши боюнча айыпталуучу
катары таанылып, ага карата Кыргыз

Республикасынын КЖКнын 122-беренесинин 1-бєлїгїндє кєрсєтїлгєн “Киши єлтїрїї” боюнча айыбы угузулат.
Тергєєнїн жїрїшїндє, айыпталуучу
И.Т. кармалып, Кыргыз Республикасынын ЖПКнын 96-беренесине ылайык
Бишкек шаарынын убактылуу кармоочу
жайына киргизилген жана сот тарабынан ага карата бєгєт коюу чарасы катары камакка алуу тїрї колдонулган.
Бишкек шаарынын Ленин райондук
соту тарабынан жогорудагы кылмыш
иши каралып чыгып, соттук отурумда тергєє тарабынан чогултулган далилдер мыйзамдуу жана айыпталуучу
И.Т.нын кїнєєсїн толук далилденгени
аныкталган.
26.04.2022-жылы соттун єкїмї менен
айыпталуучу И.Т. кїнєєлїї деп табылып, ага карата 10 жыл эркинен ажыратуу жазасы колдонулду.
Бишкек шаарынын
прокуратурасынын улук бєлїм
прокурору
Белек РЫСКУЛОВ

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
Ïðåçèäåíòè
Ñ.ÆÀÏÀÐÎÂ
Áèøêåê ø., 2022-æûëäûí 29-èþíó, ÏÆ ¹209

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
АДАБИЯТ ЖАНА ИСКУССТВО
ЖААТЫНДАГЫ ТОКТОГУЛ
АТЫНДАГЫ МАМЛЕКЕТТИК
СЫЙЛЫГЫН ЫЙГАРУУ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
ПРЕЗИДЕНТИНИН

ЖАРЛЫГЫ
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Êîíñòèòóöèÿñûíûí
70-áåðåíåñèíå ûëàéûê òîêòîì êûëàì:
1. 2020-æûë ¿÷¿í Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
àäàáèÿò æàíà èñêóññòâî æààòûíäàãû Òîêòîãóë
àòûíäàãû ìàìëåêåòòèê ñûéëûãû òºìºíê¿ëºðãº
ûéãàðûëñûí:
Óñóáàëèåâ Òààëàéáåê Ñûäûìàíîâè÷êå, ñ¿ðºò÷¿ - ìåäèöèíà êûçìàòêåðëåðèíèí æàíà ûêòûÿð÷ûëàðäûí ÑÎVID-19 ïàíäåìèÿñû ìåíåí ê¿ðºø¿,
îøîíäîé ýëå êîðîíàâèðóñòóí êóðìàíäûêòàðû æºí¿íäº êàðòèíàëàðäûí ñåðèÿñû ¿÷¿í;
"Ñàìàí÷ûíûí æîëó" ñïåêòàêëè ¿÷¿í Ò.Àáäóìîìóíîâ àòûíäàãû Êûðãûç óëóòòóê àêàäåìèÿëûê
äðàìà òåàòðûíûí òºìºíê¿ àâòîðäóê æàìààòûíà:
- Ñûäûãàëèåâà Àíàðàãà, àêòðèñà - Òîëãîíàéäûí
ðîëóí àòêàðãàíäûãû ¿÷¿í;
- Æàíæèãèòîâ Äàíèÿð Òûíûáåêîâè÷êå, àêòåð Ìàéñàëáåêòèí ðîëóí àòêàðãàíäûãû ¿÷¿í;
- Êîíóøáàåâ Àëûìãàçûãà, ñ¿ðºò÷¿-ñöåíîãðàô
– îþíäóí ñöåíîãðàôèÿñû ¿÷¿í.
2. Áóë Æàðëûê ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí
òàðòûï ê¿÷¿íº êèðåò.
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
Ïðåçèäåíòè
Ñ.ÆÀÏÀÐÎÂ
Áèøêåê ø., 2022-æûëäûí 30-èþíó, ÏÆ ¹211

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЄКМЄТЇНЇН 2019-ЖЫЛДЫН 9-ОКТЯБРЫНДАГЫ №535 "МАМЛЕКЕТТИК МЕНЧИКТЕ ТУРГАН ЖЕР
УЧАСТОКТОРУН БЕРЇЇ ТАРТИБИ ЖЄНЇНДЄ ЖОБОНУ БЕКИТЇЇ ТУУРАЛУУ" ТОКТОМУНА ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ КИРГИЗЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТОКТОМУ
Ìàìëåêåòòèê æåð ïàéäàëàíóó÷óëàðäûí æåð ó÷àñòîêòîðóí
óáàêòûëóó ïàéäàëàíóóãà áåð¿¿ ïðîöåññòåðèí îïòèìàëäàøòûðóó 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 2019-æûëäûí 9-îêòÿáðûíäàãû ¹535 "Ìàìëåêåòòèê ìåí÷èêòå òóðãàí æåð ó÷àñòîêòîðóí áåð¿¿ òàðòèáè æºí¿íäº æîáîíó áåêèò¿¿ òóóðàëóó"
òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:
æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Ìàìëåêåòòèê ìåí÷èêòå òóðãàí æåð ó÷àñòîêòîðóí áåð¿¿ òàðòèáè æºí¿íäº æîáîäî:
- 5-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû ýêèí÷è àáçàö ìåíåí òîëóêòàëñûí:
"Ìàìëåêåòòèê ìåí÷èêòå òóðãàí æåð ó÷àñòîêòîðó æåêå æàíà
þðèäèêàëûê æàêòàðãà óøóë Æîáîíóí 559 -ïóíêòóíà ûëàéûê ò¿ç
áåð¿¿ æîëó ìåíåí áåðèëåò.";
- 6-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
"6. Ìàìëåêåòòèê ìåí÷èêòå òóðãàí æåð ó÷àñòîêòîðó èæàðà
êåëèøèìèíèí øàðòòàðûíäà òºìºíê¿ ìººíºòêº ÷åéèí áåðèëèøè ì¿ìê¿í:
à) ìàìëåêåòòèê æåð ïàéäàëàíóó÷óëàðäûí êîëäîíóóñóíäà
òóðãàí æåð ó÷àñòîêòîðó - ¿÷ æûëãà;
- æå¢èëäåòèëãåí òèïòåãè îáúåêòòåðäè îðíîòóó ¿÷¿í;
- êàïèòàëäûê êóðóëóøòàð ìåíåí áàéëàíûøïàãàí áàøêà ìàêñàòòàð ¿÷¿í;
- æåêå ìåí÷èêòå òóðãàí òåìèð æîëäóí êóðóëìàëàðû ¿÷¿í;
á) ýíåðãèÿíûí êàéðà æàðàëóó÷ó áóëàêòàðûí (ìûíäàí àðû
-ÝÊÁ) ïàéäàëàíóó ìåíåí ýíåðãåòèêàëûê îðíîòìîëîðäó êóðóó
¿÷¿í ìàìëåêåòòèê æåð ïàéäàëàíóó÷óëàðäûí êîëäîíóóñóíäà
òóðãàí æåð ó÷àñòîêòîðó – áåø æûëãà;
â) òåìèð æîë òàðìàãûí ºí¿êò¿ð¿¿ãº áàãûòòàëãàí èìàðàòòàðäû, êóðóëìàëàðäû äîëáîîðëîî, êóðóó æàíà àëàðäû ýêñïëóàòàöèÿëîî ¿÷¿í ìàìëåêåòòèê æåð ïàéäàëàíóó÷óëàðäûí êîëäîíóóñóíäà òóðãàí æåð ó÷àñòîêòîðó - îí áåø æûëãà;
ã) êûðê òîãóç æûëãà:
- ¿÷¿í÷¿ æàêòàðäûí óêóêòàðûíàí ýðêèí áîëãîí æåð ó÷àñòîêòîðó;
- ìàìëåêåòòèê-æåêå ºíºêòºøò¿ê æºí¿íäº ìàêóëäàøóóëàð-

äû èøêå àøûðóóíóí àëêàãûíäà, àíûí è÷èíäå êàïèòàëäûê êóðóëóø ¿÷¿í áåðèë¿¿÷¿ æåð ó÷àñòîêòîðó;
- ýðêèí ýêîíîìèêàëûê çîíàëàðäûí æåð ó÷àñòîêòîðó.";
- 10-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû îí òîãóçóí÷ó àáçàö ìåíåí òîëóêòàëñûí:
"èæàðàãà ò¿ç áåð¿¿ - óøóë Æîáîäî êàðàëãàí ó÷óðëàðäà æàíà òàðòèïòå æ¿ðã¿ç¿ë¿¿÷¿ ìàìëåêåòòèê ìåí÷èêòå òóðãàí æåð
ó÷àñòîãóíà òîîðóê ºòêºðáºñòºí óêóê áåð¿¿ ûêìàñû.";
- 11-ïóíêòóíóí 3-ïóíêò÷àñû òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
"3) èæàðà êåëèøèìèíå ûëàéûê øààð êóðóó äîêóìåíòòåðèíå ûëàéûê æå¢èëäåòèëãåí òèïòåãè îáúåêòòåðäè îðíîòóó æàíà ýêñïëóàòàöèÿëîî ¿÷¿í;";
- 12-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû ýêèí÷è, ¿÷¿í÷¿, òºðò¿í÷¿ æàíà áåøèí÷è àáçàöòàð ìåíåí òîëóêòàëñûí:
"Ìàìëåêåòòèê æåð ïàéäàëàíóó÷óíóí æåð ó÷àñòîãóíóí áºë¿ã¿í ¿÷ æûëãà ÷åéèíêè ìººíºòêº, óøóë áºë¿ã¿í ºç àëäûí÷à
æåð ó÷àñòîãóíà áºë¿ï áåðáåñòåí, óáàêòûëóó ïàéäàëàíóóãà áåð¿¿ãº óðóêñàò áåðèëåò:
- æå¢èëäåòèëãåí òèïòåãè îáúåêòòåðäè îðíîòóó ¿÷¿í;
- êàïèòàëäûê êóðóëóøòàð ìåíåí áàéëàíûøïàãàí áàøêà ìàêñàòòàð ¿÷¿í;
- æåêå ìåí÷èêòå òóðãàí òåìèð æîëäóí êóðóëìàëàðû ¿÷¿í.";
- 20-ïóíêòóíóí òºðò¿í÷¿ àáçàöû ê¿÷¿í æîãîòòó äåï òààíûëñûí;
- 51-ïóíêòóíäà "50 æûëãà ÷åéèíêè" äåãåí ñºçäºð "49 æûëãà
÷åéèíêè" äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;
- òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû 43 -ãëàâà ìåíåí òîëóêòàëñûí:
"43. Ìàìëåêåòòèê æåð ïàéäàëàíóó÷óëàðãà æåð
ó÷àñòîêòîðóí ò¿ç áåð¿¿
559. Ìàìëåêåòòèê æåð ïàéäàëàíóó÷óíóí æåð ó÷àñòîãóíà ¿÷
æûëãà ÷åéèíêè ìººíºòêº èæàðà êåëèøèìèí ò¿ç¿¿ ò¿ç áåð¿¿
æîëó ìåíåí æ¿çºãº àøûðûëàò:
à) ìàìëåêåòòèê æåð ïàéäàëàíóó÷ó - ñîîäà ðûíîãóíóí (ñîîäà
èøêàíàñû) äèðåêöèÿñû, àíûí êàðàìàãûíäà ñîîäà èøèí æ¿ðã¿ç¿¿ ¿÷¿í æåð ó÷àñòîêòîãó òóðàò;
á) ìàìëåêåòòèê æåð ïàéäàëàíóó÷ó æåêå ìåí÷èêòå òóðãàí,
òåìèð æîëäóí êóðóëìàëàðû ¿÷¿í áºë¿í¿ï áåðèëãåí òèëêåíèí
áºë¿ã¿í áåð¿¿äº.
5510. Óøóë Æîáîíóí 5511-ïóíêòóíäà êàðàëãàí ó÷óðëàðäàí

òûøêàðû, óøóë ãëàâàãà ûëàéûê áåðèëãåí æåð ó÷àñòîãóí ïàéäàëàíóóãà èæàðà òºëºì¿í¿í ºë÷ºì¿, òºëººí¿í òàðòèáè æàíà
øàðòû ìàìëåêåòòèê æåð ïàéäàëàíóó÷ó òàðàáûíàí àíûêòàëàò.
5511. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æåð êîäåêñèíèí 32-ñòàòüÿñûíûí 4-áºë¿ã¿íº ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð
Êàáèíåòè ìàìëåêåòòèê æåð ïàéäàëàíóó÷óíóí êîëäîíóóñóíäà
òóðãàí æåð ó÷àñòîãóí óñòàâäûê êàïèòàëûíäà êîíòðîëäóê ìàìëåêåòòèê ïàêåòè (êàòûøóó ¿ë¿ø¿) áàð ÷àðáàëûê êîîìãî, àíûí
òóóíäó ÷àðáàëûê êîîìóíà 49 æûëãà ÷åéèíêè ìººíºòêº àêûñûç
ïàéäàëàíóóãà áåð¿¿ãº óêóêòóó.
5512. Óøóë Æîáîãî ûëàéûê ò¿ç áåð¿¿ æàíà/æå ìûíäàé èæàðà êåëèøèìèí óçàðòóó æºí¿íäº êîøóì÷à ìàêóëäàøóó æîëó
ìåíåí ò¿ç¿ëãºí èæàðà êåëèøèìèíèí ìººíºò¿ ºòêºíäºí êèéèí
óøóë Æîáîíóí 5511-ïóíêòóíà ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æåð ó÷àñòîãóí áåðãåí ó÷óëàðäàí òûøêàðû, èæàðàãà áåð¿¿÷¿ ìóðóíêó èæàðà÷ûíûí èæàðà êåëèøèìèíäåãè èæàðà òºëºì¿íºí æîãîðó èæàðà òºëºì¿ áåëãèëåíãåí
ó÷óðäà áàøêà èæàðà àëóó÷óãà èæàðàãà ò¿ç áåð¿¿ æîëó ìåíåí
èæàðà êåëèøèìèí ò¿ç¿¿ãº óêóêòóó.
5513. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè ºç¿í¿í ÷å÷èìè ìåíåí ìàìëåêåòòèê æåð ïàéäàëàíóó÷óíóí êîëäîíóóñóíäà òóðãàí æåð ó÷àñòîãóí áèð ìèëëèàðä ñîìäîí àøûê
ñàëóó ìåíåí ñîöèàëäûê-ìàäàíèé áàãûòòàãû îáúåêòòåðäè êóðóó ¿÷¿í 49 æûëãà ÷åéèí ìººíºòêº èæàðàãà áåð¿¿ãº óêóêòóó.";
- 94-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû ýêèí÷è àáçàö ìåíåí
òîëóêòàëñûí:
"Êóðîðòòóê-ðåêðåàöèÿëûê òàðìàêòûí ìàìëåêåòòèê æåð ïàéäàëàíóó÷óëàðûíà áèð æûëäàí àøûê ìººíºòêº æå¢èëäåòèëãåí òèïòåãè îáúåêòòåðäè îðíîòóó ¿÷¿í áåðèëãåí æåð ó÷àñòîêòîðóíà èæàðà àêû ïàéäàëàíûëãàí ìåçãèëãå ãàíà æûë è÷èíäå
êèðãèçèëåò. Ìûíäàé æåð ó÷àñòîêòîðó áîþí÷à ì¿ëêêº ñàëûêòûí ñóììàñû ñåçîíäóó ïàéäàëàíóóíó ýñêå àëóó ìåíåí èæàðà
êåëèøèìèíäå áåëãèëåíåò.".
2. Áóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï îí áåø
ê¿í ºòêºíäºí êèéèí ê¿÷¿íº êèðåò.
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð
Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû
À.ÆÀÏÀÐÎÂ
Áèøêåê øààðû, 2022-æûëäûí 24-èþíó, ¹327
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНКЫ

«ФИНКА БАНК» ЖАБЫК
АКЦИОНЕРДИК КООМУ

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Окуу-ден
соолукту чыўдоо борборунун («Толкун» пансионаты)
ишин камсыз кылуу максатында уй жана кой этин
сатып алуу їчїн сунуштоочуларды тандоо жана алар
менен алкактык макулдашууларды тїзїї їчїн
АЧЫК РЕСПУБЛИКАЛЫК СЫНАК ЄТКЄРЄТ.

Кочкор р-ну, Кочкор а., Сыдыков кєч., 9
дарегинде жайгашкан, пайдалуу аянты - 48,84
кв.м., турак аянты - 25,83 кв.м., жер тилкеси 700,0 кв.м., тїзгєн кыймылсыз мїлккє
ТЕНДЕР ЖАРЫЯЛАЙТ.

Сынак боюнча документтер 2022-жылдын 12-июлунда саат 17.00гє чейин сынак документтерин кабыл алууєткєрїп берїї актысынын негизинде tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет.
Сынакка чейинки конференция 2022-жылдын 7-июлунда саат 15.00дє видеоконференция байланышы режиминде єтєт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл.
Сынак боюнча сунуштар 2022-жылдын 15-июлунда
саат 10.00гє чейин Бишкек шаары, Чїй проспекти, 168
дареги боюнча кабыл алынат.
Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар
кабыл алынбайт жана каралбайт. Кароого Улуттук банктан кабыл алуу-єткєрїп берїї актысынын негизинде сынак документтерин алган катышуучулардын сунуштары
кабыл алынат.
Сынак боюнча сунуштар катышуучулардын єкїлдєрїнїн
катышуусунда 2022-жылдын 15-июлунда саат 10.00дє
Бишкек шаары, Чїй проспекти, 168 дареги боюнча каралат.
Бардык уюштуруу маселелери боюнча +996 (312)
66-91-52 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаўыздар болот.

АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ И
ИНВЕСТИРОВАНИЯ СООБЩЕСТВ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (АРИС)
Проект «Улучшение Теплоснабжения (ПУТС)»,
финансируемый Всемирным Банком
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ПОЗИЦИИ:
Консультант по разработке обучающих модулей и
проведение тренинга для тренеров
ÌÈÍÈÌÀËÜÍÛÅ ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÎÍÍÛÅ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß:
Êàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü ñëåäóþùèìè çíàíèÿìè è îïûòîì:
• Âûñøåå îáðàçîâàíèå â îáëàñòè ýíåðãåòèêè, ïðàâà, ãóìàíèòàðèè èëè ñìåæíûõ îáëàñòÿõ;
• Äîñòàòî÷íûé îïûò â ðàçðàáîòêå ó÷åáíûõ ìîäóëåé, îáó÷àþùèõ
è èíôîðìàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ, ìåòîäîëîãèé, èíñòðóêöèé â
ðàìêàõ Ïðîåêòîâ ðàçâèòèÿ;
• Ïîíèìàíèå ïðàâîâîé è èíñòèòóöèîíàëüíîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ;
• Íàâûêè ðàçðàáîòêè ó÷åáíûõ ìîäóëåé è ïðîâåäåíèÿ òðåíèíãîâ
(íà êûðãûçñêîì è ðóññêîì ÿçûêàõ);
• Ïðîõîæäåíèå ñåìèíàðîâ è äîïîëíèòåëüíûõ êóðñîâ íà òåìó ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè è ýíåðãîñáåðåæåíèÿ áóäåò ÿâëÿòüñÿ ïðåèìóùåñòâîì;
• Îïûò ðàáîòû ñ ìåæäóíàðîäíûìè îðãàíèçàöèÿìè ÿâëÿåòñÿ ïðåèìóùåñòâîì;
• Ïîíèìàíèå îáùåñòâåííûõ òåõíîëîãèé è èñïîëüçîâàíèÿ îíëàéíïëàòôîðì èëè ìîáèëüíûõ ïðèëîæåíèé;
• Ñâîáîäíîå âëàäåíèå ðóññêèì è êûðãûçñêèì ÿçûêàìè;
• Õîðîøåå çíàíèå ïàêåòà Microsoft Office.
Çàèíòåðåñîâàííûå êàíäèäàòû äîëæíû çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ/àâòîðèçîâàòüñÿ â êà÷åñòâå Êàíäèäàòà íà âàêàíñèþ, íà ñàéòå ÀÐÈÑ
è ïîäàòü çàÿâêó íà ó÷àñòèå â äàííîì îòáîðå (ðåçþìå íà ðóññêîì
ÿçûêå, ñ óêàçàíèåì êîíòàêòíîãî òåëåôîíà è ïîçèöèè) äî 17.30 ÷àñîâ 14 èþëÿ 2022 ã.
Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëåííûå ïîçæå óêàçàííîãî ñðîêà, íå áóäóò
ðàññìîòðåíû.

Èìàðàòòû êûçìàòêåðäèí êàòûøóóñóíäà ãàíà êºð¿¿ãº áîëîò, áóë ¿÷¿í ê¿í¿í æàíà óáàêòûñûí àëäûí
àëà ìàêóëäàøûï àëóó çàðûë. (Ìààëûìàò àëóó òåëåôîíó: Ýðìåê (0772) 57-79-07, êºð¿¿ ¿÷¿í - Àñëàí (0220) 02-86-08.
«Êûéìûëñûç ì¿ëêò¿ ñàòûï àëóó» òåíäåðèíå êàòûøóó ¿÷¿í: "ÒÅÍÄÅÐ-èìàðàò" äåãåí áåëãè êîþëóï,
÷àïòàëãàí êîíâåðòòå (áàéëàíûø ìààëûìàòòàðû¢ûçäû êºðñºò¿¿ ìåíåí) ºç ñóíóøó¢óçäó 2022-æûëäûí 29-èþëóíà ÷åéèí ñààò 17.00äºí êå÷èêòèðáåñòåí, Êî÷êîð à., Ñ.Îðîçáàê êº÷., 230 äàðåãèíå
áåðèøè¢èç êåðåê.

Ï/Ï-562

Â ñâÿçè ñ óòåðåé
ãîñóäàðñòâåííûé àêò
î ïðàâå ÷àñòíîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê ñåðèÿ ¹0024310
(îò 05.01.2003 ãîäà) ÎñÎÎ
«Äåëåì Ïëþñ» ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-237

Â ñâÿçè ñ óòåðåé Òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò íà åäèíèöó íåäâèæèìîãî
èìóùåñòâà ÎñÎÎ «Äåëåì Ïëþñ» ïî àäðåñó: ã.Áèøêåê, 12 ìêð,
óë.Íóðêàìàëà, 29, èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð 1-04-12-0032-0054
(îò 25.05.2007 ãîäà) ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-237

ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР
на продажу недвижимого имущества
(жилой дом), находящегося по адресу:
Кочкорский район, с.Кочкор, ул. Сыдыкова, 9.
Полезная площадь - 48,84 кв.м., жилая площадь
- 25,83 кв.м., с земельным участком мерою 700,0 кв.м.

Îñìîòðåòü çäàíèå ìîæíî òîëüêî â ïðèñóòñòâèè
ñîòðóäíèêà (Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: Ýðìåê (0772)
57-79-07, äëÿ îñìîòðà - Àñëàí (0220) 02-86-08)
ïî ïðåäâàðèòåëüíîìó ñîãëàñîâàíèþ äàòû è âðåìåíè îñìîòðà.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â òåíäåðå «Íà ïðèîáðåòåíèå íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà» íåîáõîäèìî:
ïðåäîñòàâèòü ñâîå ïðåäëîæåíèå â çàïå÷àòàííîì êîíâåðòå ñ ïîìåòêîé «ÒÅÍÄÅÐ-çäàíèå» (óêàçàòü ñâîè êîíòàêòíûå äàííûå) íå ïîçäíåå 17.00 ÷àñîâ 29 èþëÿ 2022 ã., ïî àäðåñó: ñ.Êî÷êîð, óë.Ñ.Îðîçáàê, 230.

Ñ/Î-256

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОВТОРНОМУ
УЧАСТИЮ В ТОРГАХ
Кыргызская Республика
«Проект Улучшение Теплоснабжения» (ПУТС)
Заем №/Кредит №/ Грант №: IDA, Grant D2400-KG
Название контракта: «Повышение энергоэффективности СШ №1
им. Т. Мойдунова в с.Казарман, Тогуз-Тороуского района, ДжалалАбадской области»
Номер для ссылки (в соответствии с планом закупок):
IDA/SECO-HSIP-NCB-2022-2/LOT2/RT1
1. Ïðåäñòàâëåííûå â ðàìêàõ óêàçàííîãî Ïðîåêòà â ðàñïîðÿæåíèå Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè ñðåäñòâà áóäóò èñïîëüçîâàíû íà
ïðèåìëåìûå âûïëàòû ïî Êîíòðàêòó íà ðàáîòû:
• «Ïîâûøåíèå ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè ÑØ ¹1 èì. Ò. Ìîéäóíîâà â ñ.Êàçàðìàí, Òîãóç-Òîðîóñêîãî ðàéîíà, Äæàëàë-Àáàäñêîé îáëàñòè»
2. Àãåíòñòâî ðàçâèòèÿ è èíâåñòèðîâàíèÿ ñîîáùåñòâ (ÀÐÈÑ) îò ëèöà Êàðãàëûêñêîãî Àéûë îêìîòó, Òîãóç-Òîðîóñêîãî ðàéîíà, Äæàëàë-Àáàäñêîé îáëàñòè ïðèãëàøàåò ê ïîäà÷å çàïå÷àòàííûõ êîíêóðñíûõ ïðåäëîæåíèé îò ïðàâîìî÷íûõ ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ äëÿ
âûïîëíåíèÿ ñëåäóþùèõ ðàáîò:
• «Ïîâûøåíèå ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè ÑØ ¹1 èì. Ò. Ìîéäóíîâà â ñ.Êàçàðìàí, Òîãóç-Òîðîóñêîãî ðàéîíà, Äæàëàë-Àáàäñêîé îáëàñòè»
Âàëþòîé êîíêóðñíîãî ïðåäëîæåíèÿ ÿâëÿåòñÿ êûðãûçñêèé
ñîì.
3. Êîíêóðñíûå òîðãè áóäóò ïðîâîäèòüñÿ ïî ïðîöåäóðàì íàöèîíàëüíûõ êîíêóðñíûõ òîðãîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ðóêîâîäñòâîì Âñåìèðíîãî áàíêà: Ðóêîâîäñòâî ïî çàêóïêàì òîâàðîâ, ðàáîò è íåêîíñóëüòàöèîííûõ óñëóã çàåìùèêàìè Âñåìèðíîãî áàíêà ïî çàéìàì
ÌÁÐÐ è êðåäèòàì è ãðàíòàì ÌÀÐ îò ÿíâàðÿ 2011 ãîäà, è ïåðåñìîòðåííûé â èþëå 2014 ãîäà, è îòêðûòû äëÿ âñåõ ïðàâîìî÷íûõ
ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ òåì, êàê ýòî îïðåäåëåíî â
"Ðóêîâîäñòâå ïî çàêóïêàì". Êðîìå òîãî, ïðîñüáà îáðàòèòü âíèìàíèå íà ïàðàãðàô 1.16 Ðàçäåë VI (Òîì1), ãäå èçëîæåíà ïîëèòèêà Âñåìèðíîãî áàíêà â îòíîøåíèè êîíôëèêòà èíòåðåñîâ.
4. Çàèíòåðåñîâàííûå ó÷àñòíèêè ìîãóò ïîëó÷èòü äîïîëíèòåëüíóþ
èíôîðìàöèþ è îçíàêîìèòüñÿ ñ òåíäåðíîé äîêóìåíòàöèåé â îôèñå ÀÐÈÑ ïî ñëåäóþùåìó àäðåñó:

5.
6.
7.

Àãåíòñòâî ðàçâèòèÿ è èíâåñòèðîâàíèÿ ñîîáùåñòâ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè
720040, ã. Áèøêåê, óë. Áîêîíáàåâà, 102, êàá. ¹11,
òåë.: + 996 (312) 62-07-52,
ôàêñ: + 996 (312) 62-47-48,
e-mail: zakupki@aris.kg.
Ñ/Î-227
ªçãºí ðàéîíóíóí Êàðîîë
àéûë ºêìºò¿í¿í Øåðàëû
àéûëûíûí òóðãóíó Ìàìàòîâ
Ìàæèò Ýðãåøîâè÷êå òààíäûê
¿éä¿í òåõ. ïàñïîðòó 5-0614-1004-0591 æîãîëãîíäóãóíà
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç
äåï òàáûëñûí.

ЗАО «ФИНКА БАНК»

8.

Êûðãûçñêàÿ Ðåñïóáëèêà, ã. Áèøêåê, óë. Áîêîíáàåâà, 102, îòäåë çàêóïîê,
òåë.: +996(312) 62-07-52, ôàêñ: +996(312) 62-47-48,
ý-ïî÷òà: zakupki@aris.kg
èëè íà ñàéòå: www.aris.kg
Ïðàâîìî÷íûå ó÷àñòíèêè òîðãîâ ìîãóò ïîëíûé êîìïëåêò òåíäåðíûõ äîêóìåíòîâ â ýëåêòðîííîì âèäå ìîæíî áóäåò ïîëó÷èòü ïîñëå ðåãèñòðàöèè íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÀÐÈÑ: www.aris.kg
Ïðåäòåíäåðíàÿ âñòðå÷à ñ ó÷àñòíèêàìè òîðãîâ ñîñòîèòñÿ â
11.00 ÷àñîâ ìåñòíîãî âðåìåíè 12 èþëÿ 2022 ãîäà ïî óêàçàííîìó âûøå àäðåñó.
Êîíêóðñíûå ïðåäëîæåíèÿ äîëæíû áûòü äîñòàâëåíû â âûøåóêàçàííûé îôèñ íå ïîçäíåå 21 èþëÿ 2022 ãîäà, 11.00 (ìåñòíîå
âðåìÿ) è äîëæíû îñòàâàòüñÿ â ñèëå â òå÷åíèå 90 äíåé ïîñëå
âñêðûòèÿ êîíêóðñíûõ ïðåäëîæåíèé. Çàëîãîâîå îáåñïå÷åíèå
Êîíêóðñíîãî ïðåäëîæåíèÿ íå òðåáóåòñÿ, îäíàêî òðåáóåòñÿ ïðåäîñòàâëåíèå Äåêëàðàöèè ãàðàíòèéíîãî îáåñïå÷åíèÿ êîíêóðñíîãî ïðåäëîæåíèÿ. Ó÷àñòíèê òîðãîâ, îòçûâàþùèé èëè èçìåíÿþùèé ñâîå Êîíêóðñíîå ïðåäëîæåíèå ïîñëå âñêðûòèÿ êîíêóðñíûõ
ïðåäëîæåíèé äî èñòå÷åíèÿ ñðîêà åãî äåéñòâèÿ, èëè íå ïîäïèñàâøèé êîíòðàêò, â ñëó÷àå åãî ïðèñóæäåíèÿ, èëè íå ïðåäîñòàâèâøèé ãàðàíòèþ âûïîëíåíèÿ êîíòðàêòà ê ñðîêó, óêàçàííîìó â
òåíäåðíîé äîêóìåíòàöèè, àâòîìàòè÷åñêè íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â òåíäåðàõ â ðàìêàõ ïðîåêòîâ, ðåàëèçóåìûõ ÀÐÈÑ, ñðîêîì
íà äâà ãîäà.
Êîíêóðñíûå ïðåäëîæåíèÿ áóäóò âñêðûòû â ïðèñóòñòâèè ó÷àñòíèêîâ, ïîæåëàâøèõ ïðèñóòñòâîâàòü, 21 èþëÿ 2022 ãîäà, 11.00
(ìåñòíîå âðåìÿ) â Öåíòðàëüíîì îôèñå ÀÐÈÑ ïî àäðåñó: Êûðãûçñêàÿ Ðåñïóáëèêà, ã. Áèøêåê, óë. Áîêîíáàåâà, 102, êîíôåðåíö-çàë.
Ñ/Î-227

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ. àêòà × ¹553983 íà èìÿ
Êàçûãóëîâîé Êóíñóëóó Áåéøåíáåêîâíû ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-240

“Эркин-Тоо” гезитине
2022-жылдын 24-июнунда
№55 (3390) санына
жарыяланган Тойчубекова
Ирина Будайбековнанын
атына “Жер участогун
мєєнєтсїз пайдалануу
укугу” жєнїндєгї №001432
сандуу мамлекеттик
Актысы жєнїндєгї жарыя
(П/П-829) жараксыз деп
табылсын.

ЖОГОЛДУ
УТЕРЯ

ÊÐ ªÊÌíèí
Òàëàñòàãû ºçãº÷º
êûðäààëäàðãà ÷àðà êºð¿¿
ìåõàíèçàöèÿëàøòûðûëãàí
áàçàñûíûí æåð ó÷àñòîãóí
ìººíºòñ¿ç ïàéäàëàíóó óêóãó
ìàìëåêåòòèê àêòûñû ñåðèÿ
Á ¹001432 æîãîëãîíäóãóíà
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç
äåï òàáûëñûí.

Ï/Ï-167

ªçãºí ðàéîíóíóí
Ìûðçà-Àêå àéûëûíûí
Îìóðçàêîâ êº÷ºñ¿í¿í
òóðãóíó Æîëáîëäûåâ
Ìóðàòàëè Àáûòîâè÷êå
òààíäûê æåð ¿ë¿ø¿í¿í
ê¿áºë¿ã¿ ¹05619
æîãîëãîíäóãóíà
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç
äåï òàáûëñûí.

Ï/Ï-410

Èáðàãèìîâà Ìàõëèå
Õàáèáóëëàåâíàãà òààíäûê
ìàìëåêåòòèê àêòûñû ñåðèÿ
¹296142 (23.12.2010-æ.á.)
æîãîëãîíäóãóíà
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç
äåï òàáûëñûí.

Ï/Ï-168

Â ñâÿçè ñ óòåðåé
ñâèäåòåëüñòâà î
ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè ÈÏ Îìîðîâà
Àéçàäà Àáäûëäàáåêîâíà
ñåðèÿ ÁÃÐ êîä ÎÊÏÎ 27392206,
ÈÍÍ 11003197701042 ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-236

Áîðîíáàåâà Àñûëêàíãà
òààíäûê Áàêàé-Àòà
ðàéîíóíà êàðàøòóó ªçãºð¿ø
àéûëûíäàãû òóðàê æàéûíà
æåð ó÷àñòîãóíà áîëãîí
æåêå ìåí÷èê óêóãó æºí¿íäº
ìàìëåêåòòèê àêò ñåðèÿñû
× ¹450624 (êàòòàëãàí
ê¿í¿ 20.04.2013-æûë)
æîãîëãîíäóãóíà
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç
äåï òàáûëñûí.

Ï/Ï-030

ªçãºí ðàéîíóíóí Ñàëàì-Àëèê
àéûë ºêìºò¿í¿í Àêòåðåê
àéûëûíûí òóðãóíó
Îðîçàëèåâ Òààëàéáåê
Æîëäîøáàåâè÷êå òààíäûê
æåð ¿ë¿ø¿í¿í ê¿áºë¿ã¿
¹02869, èäåí. êîä 5-060010-0024 æîãîëãîíäóãóíà
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç
äåï òàáûëñûí.

Ï/Ï-762

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити
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2022-жылдын 1-июлу

ОАО МУ «СРЕДАЗЭНЕРГОМОНТАЖ»

Специальный администратор ОсОО «Грейн Групп»-банкрот

г.Бишкек, ул.Лермонтова, 2, вид ценных бумаг простые именные акции КG 0101107611, номинальная стоимость
одной акции 900 сом,
НАСТОЯЩИМ УВЕДОМЛЯЕТ О СУЩЕСТВЕННЫХ ФАКТАХ:
22 июня 2022 г. следующие афилированные лица передали
простые именные акции в номинальное держание ЗАО
«Центральный Депозитарий»: директор ОАО Хиценко Ю.Ю.
40 акций, общей номинальной стоимостью 36000 сом, доля в
УК 2,45%, председатель СД Волынкин А.П. 22 акции, общ.ном.
стоимостью 19800 сом, доля в УК 1,34%, Щербакова Е.А. член
СД 47 акций, общ. ном. стоим. 42300 сом, доля в УК 2,88%,
ревизор Бабкина В.А. 21 акция, общ. ном. стоим. 18900 сом,
доля в УК 1,28%, секретарь ОАО Квасневская С.Б. 13 акций,
общ. ном. стоим. 11700 сом, доля в УК 0,79%

ОАО Бизнес-Центр «Ай-Пери»
г.Бишкек, пр-т Чуй, 158, вид ценных бумаг простые именные акции КG 0101025219, номинальная стоимость
одной акции 1,15 сом,
НАСТОЯЩИМ УВЕДОМЛЯЕТ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ:
23 июня 2022 г. списано из номинального держания
ЗАО «Центральный Депозитарий» 53022 простых
именных акций афилированному лицу Рысалиеву К. общей
номинальной стоимостью 61085 сом, доля в УК 7,64% и
списано афилированному лицу, генеральному директору ОАО
Асанбекову А.К. 46342 простых акций общей номинальной
стоимостью 53389 сом, доля в УК 6,67%

Судебный исполнитель ПССИ Сокулукского района
Чуйской области, Чынкожоев Э.Э.
ОБЪЯВЛЯЕТ ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ
на недвижимое имущество
в виде жилого дома, расположенного по адресу: Чуйская
область, Сокулукский район, с. Сокулук, ул. Ленина,
д.202, общей площадью, - 71,4 кв.м., жилой площадью 50,0 кв.м. расположенный на земельном участке мерою
1500,0 кв.м. идентификационный код 7-08-19-10011143, принадлежащим Горбунову Ивану Александровичу
1/5 доли имущества, Горбунову Андрею Ивановичу 3/5
доли имущества, Горбуновой Татьяне Ивановне 1/5 доли
имущества.
Íàçíà÷èòü îðãàíèçàòîðîì ïóáëè÷íûõ òîðãîâ ïîäðàçäåëåíèÿ ñëóæáû ñóäåáíûõ èñïîëíèòåëåé Ñîêóëóêñêîãî ðàéîíà ×óéñêîé îáëàñòè.
Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 5 àâãóñòà 2022 ãîäà â 10.00 ÷àñîâ â Ïîäðàçäåëåíèè
ñëóæáû ñóäåáíûõ èñïîëíèòåëåé Ñîêóëóêñêîãî ðàéîíà ×óéñêîé îáëàñòè.
Ñòàðòîâàÿ öåíà 1 800 000 (îäèí ìèëëèîí
âîñåìüñîò òûñÿ÷) ñîìîâ.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ íåîáõîäèìî âíåñòè 5% ãàðàíòèéíîãî âçíîñà â Ñîêóëóêñêèé ôèëèàë ÎÀÎ «ÐÑÊ Áàíê», äåïîçèòíûé ñ÷åò
4403052100000122, ÁÈÊ 440305, êîä ïëàòåæà 14511900, ÈÍÍ
00405199510158; ïîëó÷àòåëü Ïîäðàçäåëåíèå ñëóæáû ñóäåáíûõ èñïîëíèòåëåé Ñîêóëóêñêîãî ðàéîíà.
Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå çàêàí÷èâàåòñÿ çà îäèí äåíü
äî íà÷àëà àóêöèîíà.
Ó÷àñòíèê, âûèãðàâøèé ïóáëè÷íûå òîðãè äîëæåí â òå÷åíèå ñåìè
äíåé âíåñòè íà äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Ñîêóëóêñêîãî ðàéîíà, ïîêóïíóþ öåíó çà âû÷åòîì ñóììû ãàðàíòèéíîãî âçíîñà.
Îáðàùàòüñÿ â ÏÑÑÈ Ñîêóëóêñêîãî ðàéîíà
ïî àäðåñó: Ñîêóëóêñêèé ðàéîí, ñ.Ñîêóëóê,
óë.Ôðóíçå, 123/7, òåë.: (0502) 34-44-43.

Ñ/Î-272

ïðîâîäèòü àóêöèîí ïî ðåàëèçàöèè ÷àñòè çàëîãîâûõ èìóùåñòâåííûõ
àêòèâîâ äîëæíèêà ñ âûñòàâëåíèåì ïî îöåíî÷íîé ñòîèìîñòè.
Íà àóêöèîí âûñòàâëÿþòñÿ:
¹
ëîòà
1
2

3

Ðåøåíèåì Ñîâåòà äèðåêòîðîâ îò 29 èþíÿ 2022 ãîäà óäîâëåòâîðåíî çàÿâëåíèå Ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâëåíèÿ Êîé÷óìàíîâîé Äæàìèëè Àçàòîâíû îá óâîëüíåíèè ïî ñîáñòâåííîìó æåëàíèþ ñ 30 èþíÿ 2022 ãîäà.
Äðóãèì ðåøåíèåì Ñîâåòà äèðåêòîðîâ îò 30 èþíÿ 2022 ãîäà Çàìåñòèòåëü Ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâëåíèÿ Áåðáàåâ Òèìóð Îìóðáåêîâè÷ ïåðåâåäåí íà äîëæíîñòü Ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâëåíèÿ ñ 1 èþëÿ 2022 ãîäà.

СУЩЕСТВЕННЫЙ ФАКТ:

ОАО «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ»
уведомляет, что 29 июня 2022 года решением Совета
директоров ОАО «Электрические станции»:
1. Ïðåêðàùåíû ïîëíîìî÷èÿ Ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ ãåíåðàëüíîãî
äèðåêòîðà - ÷ëåíà Ãåíåðàëüíîé äèðåêöèè ÎÀÎ «Ýëåêòðè÷åñêèå
ñòàíöèè» Àéäàðàëèåâà Àéáåêà Áàéñóëäàåâè÷à;
2. Èçáðàí â ñîñòàâ Ãåíåðàëüíîé äèðåêöèè ÎÀÎ «Ýëåêòðè÷åñêèå
ñòàíöèè» Êóøóáàêîâ Àëìàç Êàíàòáåêîâè÷ - Ïåðâûì çàìåñòèòåëåì ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà - ÷ëåíîì Ãåíåðàëüíîé äèðåêöèè ÎÀÎ «Ýëåêòðè÷åñêèå ñòàíöèè» íàçíà÷åí.

Ñîñòîÿíèå

Íåæèëîå ïîìåùåíèå, îáùåé ïîëåçíîé ïëîùàäüþ 887,27 êâ.ì.,
ðàñïîëîæåííîå íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ìåðîþ 504,0 êâ.ì., íàõîäÿ- 3 562 112,0
ùååñÿ ïî àäðåñó: Èññûê-Êóëüñêàÿ îáëàñòü, ã.Áàëûê÷û, óë.Ò.Îêååâà ¹328 â, èäåíòèô-íûé êîä ¹2-07-05-0065-0049.
Èìóùåñòâåííûé êîìïëåêñ (íåæèëîå ïîìåùåíèå ñî âñåìè ïîñòðîé- 15 066 498,0
êàìè), îáùåé ïîëåçíîé ïëîùàäüþ 1895,3 êâ.ì., ðàñïîëîæåííîå íà
çåìåëüíîì ó÷àñòêå ìåðîþ 6732, 59,0 êâ.ì., íàõîäÿùååñÿ ïî àäðåñó: Èññûê-Êóëüñêàÿ îáëàñòü, ã.Áàëûê÷û, óë.Êóëàêóíîâà ¹137,
èäåíòèô-íûé êîä ¹2-07-05-0031-0084.
Ìåëüíè÷íîå îáîðóäîâàíèå íàõîäÿùååñÿ ïî àäðåñó: Èññûê-Êóëüñ- 4 125 000,0
êàÿ îáëàñòü, ã.Áàëûê÷û, óë.Ò.Îêååâà ¹328 à.

Íå ðàá., òðåá. ðåì.
Óäîâëåòâîðèòåëüíîå

Óäîâëåòâîðèòåëüíîå

Îòêðûòûé àóêöèîí ïî ðåàëèçàöèè ÷àñòè çàëîãîâîãî èìóùåñòâà ñîñòîèòñÿ â 11.00 ÷àñîâ 2 àâãóñòà 2022
ãîäà ïî àäðåñó: ã.Áàëûê÷û, óë.Êóëàêóíîâà ¹137. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ åæåäíåâíî ñ 10.00 äî 16.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã.Áèøêåê, óë.Ë.Òîëñòîãî, 100 â âèäå çàÿâêè-äîãîâîðà. Ïîñëåäíèé
äåíü ïðèåìà çàÿâîê äî 11.00 ÷àñîâ 1 àâãóñòà 2022 ãîäà. Ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå äîïóñêàþòñÿ ëèöà, íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò äîëæíèêà â ÇÀÎ “Êûðãûçñêèé Èíâåñòèöèîííî-Êðåäèòíûé Áàíê” ð/ñ÷. ¹1280016053371837)
ãàðàíòèéíûé âçíîñ â ðàçìåðå 10% îò ñòàðòîâîé öåíû ëîòà è ñòîèìîñòü âõîäíîãî áèëåòà: äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö 500 ñîì, ôèç. ëèö 200 ñîì, äëÿ çðèòåëåé 100 ñîì. Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ ñ ñîãëàñèÿ çàëîãîäåðæàòåëÿ ïî äîãîâîðó îò 17.03.2022 ãîäà, ñ ïðèìåíåíèåì íîðì Ïðàâèë î ïîðÿäêå ïðèìåíåíèÿ ïðîöåäóð ïðîöåññà áàíêðîòñòâà è Çàêîíà ÊÐ «Î áàíêðîòñòâå». Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ëèöî, ïðåäëîæèâøåå íàèâûñøóþ öåíó çà ëîò.
Ñïðàâêè ïî òåë.: (0703) 94-32-07.

Í-242

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КУРОРТТОРГ ЖЕТИГЕН»
Ðåøåíèÿ âíåî÷åðåäíîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: ã. ×îëïîí-Àòà, óë. Ñîâåòñêàÿ, 63-à
Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 29 èþíÿ 2022 ãîäà.
Ñîáðàíèå – âíåî÷åðåäíîå, î÷íîå
Íà÷àëî ñîáðàíèÿ: 14.00 ÷àñîâ
Êâîðóì îáùåãî ñîáðàíèÿ: 90.46%
Èòîãè
Âîïðîñû ïîâåñòêè äíÿ, ïðèíÿòûå ðåøåíèÿ

ãîëîñîâàíèÿ
Ïðîòèâ,
Âîçäåðæàëñÿ
íåò

ÇÀ

1. Óòâåðæäåíèå ñîñòàâà ñ÷åòíîé êîìèññèè.
Ïðèíÿòîå ðåøåíèå: Óòâåðäèòü ñ÷¸òíóþ êîìèññèþ â ñëåäóþùåì ñîñòàâå: Ìîë÷àíîâà Í.Ã. - ïðåäñòàâèòåëü ÎñÎÎ «ÑÒÀÒÓÑ-ðåãèñòð», Ìàìáåòîâà Ê., Òîëîíîâà À.Í.
2. Î ïðîäàæå çåìëè.
Ïðèíÿòîå ðåøåíèå: Ïðîäàòü çåìåëüíûé ó÷àñòîê.
3. Èçáðàíèå âíåøíåãî àóäèòîðà Îáùåñòâà è íàçíà÷åíèå âîçíàãðàæäåíèÿ âíåøíåìó àóäèòîðó çà 2022 ãîä.
Ïðèíÿòîå ðåøåíèå: Óòâåðäèòü àóäèòîðîì Îáùåñòâà ÎñÎÎ
«Êî÷êîð-Àóäèò» ñ âûïëàòîé âîçíàãðàæäåíèÿ 15 000 ñîì.

35 063
100%
35 063
90,45% îò îáùåãî ÷èñëà
ãîëîñîâ àêöèîí.
35 063
100%

íåò
íåò

«НУР ТЕЛЕКОМ” ЖЧКсы
("О!" СМ)

ООО «НУР ТЕЛЕКОМ»
(ТМ «О!»)

єз абоненттерине 2022-жылдын 14-июлунан
тартып “Акция Переходи на О! Юг”, “Акция
Переходи на О!” жана “Переходи О! 80+О!
Safe Kids” тарифтеринин берїї шарттарына
єзгєртїїлєр киргизилээрин билдирет.

уведомляет своих абонентов о том, что с
14.07.2022 г. будут внесены изменения в условия
предоставления тарифов «Акция Переходи на О!
Юг», «Акция Переходи на О!» и «Переходи на О!
80 + O! Safe Kids».

Àð áèð àáîíåíò òîëóê ìààëûìàòòû SMS àðêûëóó
æåêå àëàò, àíäàí òûøêàðû ìààëûìàòòû www.î.kg
ñàéòûíàí Î! Áåêåð ñóðàï-áèë¿¿ êûçìàòûíàí, 707
òåë. àðêûëóó Î! Ñàòóó æàíà òåéëºº êå¢ñåëåðèíåí
àëóóãà áîëîò.
ÊÐÌÒæÁÌÊ êàðàøòóó ÌÁÀíûí:
¹16-0062 ÊÐ, ¹16-0063 ÊÐíûí ëèöåíçèÿëàðû.

Ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ êàæäûé àáîíåíò ïîëó÷èò èíäèâèäóàëüíî ïîñðåäñòâîì SMS, êðîìå òîãî, ñ
èíôîðìàöèåé ìîæíî áóäåò îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå:
www.o.kg, â áåñïëàòíîé ñïðàâî÷íîé ñëóæáå Î! ïî
òåë.: 707, â îôèñàõ ïðîäàæ è îáñëóæèâàíèÿ ñåòè Î!
Ëèöåíçèè ÃÀÑ ïðè ÃÊÈÒèÑ ÊÐ:
¹16-0062-ÊÐ, ¹16-0063-ÊÐ.
Ñ-226

ОАО «КЕРЕМЕТ БАНК»
(адрес: г. Бишкек, ул. Т.Молдо, 40/4)
сообщает об изменениях в списке лиц, входящих в
органы управления.

Ñòàðòîâàÿ
öåíà (ñîì)

Íàèìåíîâàíèå

ЖОГОЛДУ

Общество с ограниченной
ответственностью
«ПЕРВАЯ МЕТАЛЛОБАЗА»

УТЕРЯ

îñóùåñòâèëî âûïëàòó ïðîöåíòíîãî äîõîäà çà ÷åòâåðòûé
ïðîöåíòíûé ïåðèîä ïî ïÿòîé ýìèññèè îáëèãàöèé:
Îáùåå êîë-âî âëàäåëüöåâ îáëèãàöèé, èìåþùèõ
ïðàâî íà ïîëó÷åíèå äîõîäà, ÷åë.
Îáùàÿ ñóììà íà÷èñëåííûõ äîõîäîâ, ñîì
Îáùåå êîë-âî âëàäåëüöåâ îáëèãàöèé, ïîëó÷èâøèõ äîõîäû, ÷åë.
Îáùàÿ ñóììà âûïëà÷åííûõ äîõîäîâ ïî îáëèãàöèÿì, ñîì
Êîë-âî âëàäåëüöåâ îáëèãàöèé, ïî êîòîðûì íå
âûïëà÷åíû äîõîäû, ÷åë.
Êîë-âî îáëèãàöèé, ïî êîòîðûì íå âûïëà÷åíû äîõîäû, ýêç.
Ïðè÷èíà íåâûïëàòû

Í-241

194
4 000 000,00
161
3 736 400,00
33

Æàïàðîâ Êàì÷ûáåê
Ñàçàíîâè÷êå òèåøåë¿¿ æåð
¿ë¿ø¿íºí ïàéäàëàíóóãà
óêóê áåð¿¿÷¿ ê¿áºë¿ã¿ ñåðèÿ
ÀÁ ¹00160 (18.02.1998-æ.)
æîãîëãîíäóãóíà
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç
äåï òàáûëñûí.

Í-243

6590
Íåÿâêà
îáëèãàöèîíåðà
Í-248

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ëèöåíçèè íîìåð 13777 (îò 20.01.2016 ã.)
ÈÏ Àáäæàëáåêîâà Ýëüâèðà Æîëäîøáåêîâíà
ÈÍÍ 1160319760649 ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì.

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ.
àêòà ¹4378698 íà èìÿ
Íóðæàíîâîé Áàêòûãóëü
Ñóþíäóêîâíû ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Â ñâÿçè ñ óòåðåé
ñâèäåòåëüñòâà î
ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè ÈÏ Êà÷ûáåêîâà
Çàìèðà Àìàíáåêîâíà
êîä ÎÊÏÎ 27216357,
ÈÍÍ 13011198501574 ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-246
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«ОШЭЛЕКТР» ААК

ОАО «ОШЭЛЕКТРО»

2022-жылдын 25-июлунда “Ошэлектр” ААКнын
имаратында саат 15.00дє боло турган дареги: Ош
ш., И.Раззаков пр., 19 а акционерлердин кезексиз
чогулушун єткєрє тургандыгын маалымдайт.

ИЗВЕЩАЕТ
о проведении внеочередного общего
собрания акционеров, которое состоится
25 июля 2022 года в 15.00 ч. в здании
ОАО «Ошэлектро» по адресу: г.Ош,
пр.И.Раззакова, 19а.

ªòêºð¿¿í¿í ôîðìàñû: à÷ûê.
Ê¯Í ÒÀÐÒÈÁÈ:
1. Ýñåïòºº êîìèññèÿñûíûí êóðàìûí áåêèò¿¿ òóóðàñûíäà.
2. “Îøýëåêòð” ÀÀÊíûí îðòîñóíäàãû “Êûðãûçñòàí
ÓÝÑ” ÀÀÊñûíà ºòêºð¿ï áåð¿¿ àêòûñûí áåêèò¿¿
òóóðàñûíäà.
3. “Îøýëåêòð” ÀÀÊíûí Äèðåêòîðëîð êå¢åøèíèí
ì¿÷ºëºð¿í¿í ûéãàðûì óêóêòàðûí òîêòîòóó æºí¿íäº.
4. “Îøýëåêòð” ÀÀÊíûí òåêøåð¿¿ êîìèññèÿñûíûí
ì¿÷ºëºð¿í¿í ûéãàðûì óêóêòàðûí òîêòîòóó æºí¿íäº.

ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:
1. Îá óòâåðæäåíèè ñîñòàâà ñ÷åòíîé êîìèññèè.
2. Îá óòâåðæäåíèè ïåðåäàòî÷íîãî àêòà ìåæäó
ÎÀÎ «Îøýëåêòðî» ê ÎÀÎ «ÍÝÑ Êûðãûçñòàíà».
3. Î ïðåêðàùåíèè ïîëíîìî÷èé ÷ëåíîâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Îøýëåêòðî».
4. Î ïðåêðàùåíèè ïîëíîìî÷èé ÷ëåíîâ Ðåâèçèîííîé êîìèññèè ÎÀÎ «Îøýëåêòðî».

Àêöèîíåðëåðäè êàòòîî óáàêòûñû: ñààò 14.00äºí
ñààò 15.00ãº ÷åéèí.
Àêöèîíåðëåðäèí òèçìåñèí ò¿ç¿¿ ê¿í¿ - 2022-æûëäûí 1-èþëó.
×îãóëóøòóí ìàòåðèàëäàðû ìåíåí àêöèîíåðäèê
êîîìäîí òºìºíäºã¿ äàðåêòåí òààíûøóóãà áîëîò:
Îø, øààðû, È.Ðàççàêîâ ïðîñïåêòè, 19 à æàíà
“Îøýëåêòð” ÀÀÊíûí êîðïîðàòèâäèê êàò÷ûñûíàí
äàðåãè: Áèøêåê øààðû, Àõóíáàåâ êº÷ºñ¿, 119.

Âðåìÿ ðåãèñòðàöèè àêöèîíåðîâ - ñ 14.00 ÷. äî
15.00 ÷.
Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà àêöèîíåðîâ - 1 èþëÿ
2022 ãîäà.
Ñ ìàòåðèàëàìè ñîáðàíèÿ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â àêöèîíåðíîì Îáùåñòâå ïî àäðåñó: ã.Îø,
ïð.È.Ðàççàêîâà, 19à è ó êîðïîðàòèâíîãî ñåêðåòàðÿ ÎÀÎ «Îøýëåêòðî» ïî àäðåñó: ã.Áèøêåê,
óë.Àõóíáàåâà, 119.

Ñóðàï-áèë¿¿ òåëåôîíäîðó: (0312)
98-88-22, êîøóì÷à. 4441.

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: (0312)
98-88-22, äîá. 4441.

«ЖАЛАЛАБАТЭЛЕКТР» ААК

ОАО «ЖАЛАЛАБАТЭЛЕКТРО»

2022-жылдын 25-июлунда саат 10.00дє
Жала-Абад шаары, Ленин кєчєсї, 159
(“Жалалабатэлектро” ААКнын имаратында)
боло турган акционерлерди жалпы кезексиз
чогулушун єткєрє тургандыгы жєнїндє
маалымдайт.
ªòêºð¿¿í¿í ôîðìàñû: à÷ûê.

ИЗВЕЩАЕТ
о проведении внеочередного общего собрания
акционеров, которое состоится 25 июля
2022 года в 10.00 ч. по адресу:
г. Жалал-Абад, ул. Ленина, 159 (в здании ОАО
«Жалалабатэлектро»).
Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ – î÷íàÿ.

Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ - î÷íàÿ.

Ê¯Í ÒÀÐÒÈÁÈ:
1. Êîîìäóí ýñåïòºº êîìèññèÿñûíûí êóðàìûí áåêèò¿¿ òóóðàñûíäà.
2. “Æàëàëàáàòýëåêòð” ÀÀÊñûíûí îðòîñóíäàãû “Êûðãûçñòàí óëóòòóê ýëåêòð òàðìàêòàðû” ÀÀÊñûíà ºòêºð¿ï áåð¿¿ àêòûñûí áåêèò¿¿ òóóðàñûíäà.
3. “Æàëàëàáàòýëåêòð”ÀÀÊíûí Äèðåêòîðëîð êå¢åøèíèí ì¿÷ºëºð¿í¿í ûéãàðûì óêóêòàðûí ìººíºò¿íºí ìóðäà òîêòîòóó æºí¿íäº.
4. “Æàëàëàáàòýëåêòð” ÀÀÊíûí òåêøåð¿¿ êîìèññèÿñûíûí ì¿÷ºëºð¿í¿í ûéãàðûì óêóêòàðûí
ìººíºò¿íºí ìóðäà òîêòîòóó æºí¿íäº.

ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:
1. Îá óòâåðæäåíèè ñîñòàâà ñ÷åòíîé êîìèññèè Îáùåñòâà.
2. Îá óòâåðæäåíèè ïåðåäàòî÷íîãî àêòà ìåæäó
ÎÀÎ «Æàëàëàáàòýëåêòðî» è ÎÀÎ «Íàöèîíàëüíàÿ ýëåêòðè÷åñêàÿ ñåòü Êûðãûçñòàíà».
3. Î äîñðî÷íîì ïðåêðàùåíèè ïîëíîìî÷èé ÷ëåíîâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Æàëàëàáàòýëåêòðî».
4. Î äîñðî÷íîì ïðåêðàùåíèè ïîëíîìî÷èé ÷ëåíîâ Ðåâèçèîííîé êîìèññèè ÎÀÎ «Æàëàëàáàòýëåêòðî».

Àêöèîíåðëåðäè êàòòîî óáàêòûñû: ñààò 9.00äºí
ñààò 10.00ãº ÷åéèí.
Àêöèîíåðëåðäèí òèçìåñèí ò¿ç¿¿ ê¿í¿ - 2022-æûëäûí 1-èþëó.
×îãóëóøòóí ìàòåðèàëäàðû ìåíåí êîîìäîí òºìºíäºã¿ äàðåêòåí òààíûøóóãà áîëîò: Æàëàë-Àáàä
øààðû, Ëåíèí êº÷ºñ¿, 159 æàíà “Æàëàëàáàòýëåêòð” ÀÀÊíûí êîðïîðàòèâèäèê êàò÷ûñûíàí äàðåãè: Áèøêåê øààðû, Æèáåê Æîëó êº÷ºñ¿, 326.

Âðåìÿ ðåãèñòðàöèè àêöèîíåðîâ – ñ 9.00 ÷. äî
10.00 ÷.
Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà àêöèîíåðîâ – 1 èþëÿ
2022 ãîäà.
Ñ ìàòåðèàëàìè ñîáðàíèÿ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â
àêöèîíåðíîì Îáùåñòâå ïî àäðåñó: ã. Æàëàë-Àáàä,
óë. Ëåíèíà, 159 è ó êîðïîðàòèâíîãî ñåêðåòàðÿ ÎÀÎ
«Æàëàëàáàòýëåêòðî» ïî àäðåñó: ã. Áèøêåê, óë. Æèáåê æîëó, 326.

Ñóðàï-áèë¿¿ òåëåôîíäîðó: (0312)
98-88-22, êîøóì÷à 4445.

«ЧЫГЫШЭЛЕКТР» ААК
2022-жылдын 22-июлунда саат 10.00дє Каракол
шаары, Масалиев кєчєсї, 24 дарегинде боло
турган ( “Чыгышэлектр” ААКнын имаратында)
акционерлердин кезексиз жалпы чогулушун єткєрє
тургандыгы жєнїндє маалымдайт.
ªòêºð¿¿í¿í ôîðìàñû: à÷ûê.

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: (0312)
98-88-22, äîá. 4445.

ОАО «ВОСТОКЭЛЕКТРО»
ИЗВЕЩАЕТ
о проведении внеочередного общего собрания
акционеров, которое состоится 22 июля
2022 года в 10.00 ч. по адресу:
г. Каракол, ул. Масалиева, 24 (в здании ОАО
«Востокэлектро»).
Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ – î÷íàÿ.

Ê¯Í ÒÀÐÒÈÁÈ:
Êîîìäóí ýñåïòºº êîìèññèÿñûíûí êóðàìûí áåêèò¿¿ òóóðàñûíäà.
“×ûãûøýëåêòð” ÀÀÊíûí îðòîñóíäàãû “Êûðãûçñòàí óëóòòóê ýëåêòð òàðìàêòàðû” ÀÀÊñûíà ºòêºð¿ï áåð¿¿ àêòûñûí áåêèò¿¿ òóóðàñûíäà.
“×ûãûøýëåêòð” ÀÀÊíûí Äèðåêòîðëîð êå¢åøèíèí ì¿÷ºëºð¿í¿í ûéãàðûì óêóêòàðûí ìººíºò¿íºí ìóðäà òîêòîòóó æºí¿íäº.
“×ûãûøýëåêòð” ÀÀÊíûí òåêøåð¿¿ êîìèññèÿñûíûí ì¿÷ºëºð¿í¿í ûéãàðûì óêóêòàðûí ìººíºò¿íºí ìóðäà òîêòîòóó æºí¿íäº.

ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:
1. Îá óòâåðæäåíèè ñîñòàâà ñ÷åòíîé êîìèññèè Îáùåñòâà.
2. Îá óòâåðæäåíèè ïåðåäàòî÷íîãî àêòà ìåæäó
ÎÀÎ «Âîñòîêýëåêòðî» è ÎÀÎ «Íàöèîíàëüíàÿ
ýëåêòðè÷åñêàÿ ñåòü Êûðãûçñòàíà».
3. Î äîñðî÷íîì ïðåêðàùåíèè ïîëíîìî÷èé ÷ëåíîâ
Ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Âîñòîêýëåêòðî».
4. Î äîñðî÷íîì ïðåêðàùåíèè ïîëíîìî÷èé ÷ëåíîâ Ðåâèçèîííîé êîìèññèè ÎÀÎ «Âîñòîêýëåêòðî».

Àêöèîíåðëåðäè êàòòîî óáàêòûñû: ñààò 9.00äºí
ñààò 10.00ãî ÷åéèí.
Àêöèîíåðëåðäèí òèçìåñèí ò¿ç¿¿ ê¿í¿ - 2022-æûëäûí 1-èþëó.
×îãóëóøòóí ìàòåðèàëäàðû ìåíåí àêöèîíåðëåð
êîîìäîí òààíûøóóãà áîëîò. Äàðåãè: Êàðàêîë øààðû, Ìàñàëèåâ êº÷ºñ¿, 24 æå “×ûãûøýëåêòð”ÀÀÊíûí êîðïîðàòèâäèê êàò÷ûñûíàí äàðåãè: Áèøêåê
øààðû, Æèáåê Æîëó êº÷ºñ¿, 326.

Âðåìÿ ðåãèñòðàöèè àêöèîíåðîâ – ñ 9.00 ÷. äî
10.00 ÷.
Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà àêöèîíåðîâ – 1 èþëÿ
2022 ãîäà
Ñ ìàòåðèàëàìè ñîáðàíèÿ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ
â àêöèîíåðíîì Îáùåñòâå ïî àäðåñó: ã. Êàðàêîë,
óë. Ìàñàëèåâà, 24 è ó êîðïîðàòèâíîãî ñåêðåòàðÿ
ÎÀÎ «Âîñòîêýëåêòðî» ïî àäðåñó: ã. Áèøêåê, óë.
Æèáåê Æîëó, 326.

1.
2.
3.
4.

Ñóðàï-áèë¿¿ òåëåôîíäîðó: (0312)
98-88-22, êîøóì÷à 4445.

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: (0312)
98-88-22, äîá. 4445.

АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ И
ИНВЕСТИРОВАНИЯ СООБЩЕСТВ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (АРИС)
Проект устойчивого развития сельского водоснабжения
и санитарии (МАР)
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ВАКАНТНЫЕ ПОЗИЦИИ:
• PR ñïåöèàëèñò;
• Êîíñóëüòàíò ïî ñàíèòàðíûì ñóáñèäèÿì ïî Îøñêîé îáëàñòè;
• Êîíñóëüòàíò ïî ñàíèòàðíûì ñóáñèäèÿì ïî Èññûê-Êóëüñêîé îáëàñòè;
• Ìåñòíûé ýêñïåðò ïî ñîöèàëüíîé ìîáèëèçàöèè è èíñòèòóöèîíàëüíîìó ðàçâèòèþ äëÿ ðàáîòû â ïîäïðîåêòå Æûëóó-Áóëàê Òþïñêîãî
ðàéîíà Èññûê-Êóëüñêîé îáëàñòè;
• Ïîëåâîé ñîòðóäíèê ïî ñàíèòàðèè äëÿ ðàáîòû â ïîäïðîåêòå Æûëóó-Áóëàê Òþïñêîãî ðàéîíà Èññûê-Êóëüñêîé îáëàñòè;
• Èíæåíåð ïî òåõíè÷åñêîìó íàäçîðó äëÿ ðàáîòû â ïîäïðîåêòå Æûëóó-Áóëàê Òþïñêîãî ðàéîíà Èññûê-Êóëüñêîé îáëàñòè;
• Ìåñòíûé ýêñïåðò ïî ñîöèàëüíîé ìîáèëèçàöèè è èíñòèòóöèîíàëüíîìó ðàçâèòèþ äëÿ ðàáîòû â ïîäïðîåêòå Ýðêèí-Òîî Óçãåíñêîãî
ðàéîíà Îøñêîé îáëàñòè;
• Ïîëåâîé ñîòðóäíèê ïî ñàíèòàðèè äëÿ ðàáîòû â ïîäïðîåêòå Ýðêèí-Òîî Óçãåíñêîãî ðàéîíà Îøñêîé îáëàñòè;
• Èíæåíåð ïî òåõíè÷åñêîìó íàäçîðó äëÿ ðàáîòû â ïîäïðîåêòå Ýðêèí-Òîî Óçãåíñêîãî ðàéîíà Îøñêîé îáëàñòè.
• Ìåñòíûé ýêñïåðò ïî ñîöèàëüíîé ìîáèëèçàöèè è èíñòèòóöèîíàëüíîìó ðàçâèòèþ äëÿ ðàáîòû â ïîäïðîåêòå Áóëîëó Àëàéñêîãî ðàéîíà Îøñêîé îáëàñòè;
• Ïîëåâîé ñîòðóäíèê ïî ñàíèòàðèè äëÿ ðàáîòû â ïîäïðîåêòå Áóëîëó Àëàéñêîãî ðàéîíà Îøñêîé îáëàñòè;
• Èíæåíåð ïî òåõíè÷åñêîìó íàäçîðó äëÿ ðàáîòû â ïîäïðîåêòå Áóëîëó Àëàéñêîãî ðàéîíà Îøñêîé îáëàñòè;
• Ìåñòíûé ýêñïåðò ïî ñîöèàëüíîé ìîáèëèçàöèè è èíñòèòóöèîíàëüíîìó ðàçâèòèþ äëÿ ðàáîòû â ïîäïðîåêòå Ýí÷èëåø Àê-Ñóéñêîãî
ðàéîíà Èññûê-Êóëüñêîé îáëàñòè;
• Ïîëåâîé ñîòðóäíèê ïî ñàíèòàðèè äëÿ ðàáîòû â ïîäïðîåêòå Ýí÷èëåø Àê-Ñóéñêîãî ðàéîíà Èññûê-Êóëüñêîé îáëàñòè;
• Èíæåíåð ïî òåõíè÷åñêîìó íàäçîðó äëÿ ðàáîòû â ïîäïðîåêòå Ýí÷èëåø Àê-Ñóéñêîãî ðàéîíà Èññûê-Êóëüñêîé îáëàñòè;
• Ìåñòíûé ýêñïåðò ïî ñîöèàëüíîé ìîáèëèçàöèè è èíñòèòóöèîíàëüíîìó ðàçâèòèþ äëÿ ðàáîòû â ïîäïðîåêòàõ Êåíåø è ×îí-Äàëû Èññûê-Àòèíñêîãî ðàéîíà ×óéñêîé îáëàñòè;
• Ìëàäøèé èíæåíåð ïî òåõíè÷åñêîìó íàäçîðó äëÿ ðàáîòû â ïîäïðîåêòå Ñîñíîâêà Æàéûëñêîãî ðàéîíà ×óéñêîé îáëàñòè;
• Àññèñòåíò ñïåöèàëèñòà ïî ìåðàì áåçîïàñíîñòè.
Ìèíèìàëüíûå òðåáîâàíèÿ, ïðåäúÿâëÿåìûå ê êàíäèäàòàì, ìîæåòå óçíàòü íà íèæåóêàçàííîì ñàéòå ÀÐÈÑ.
Çàèíòåðåñîâàííûå êàíäèäàòû äîëæíû çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ/àâòîðèçîâàòüñÿ â êà÷åñòâå Êàíäèäàòà íà âàêàíñèþ (ðåçþìå íà ðóññêîì
è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ, ñ óêàçàíèåì êîíòàêòíîãî òåëåôîíà è ýëåêòðîííîé ïî÷òû), íà ñàéòå ÀÐÈÑ è ïîäàòü çàÿâêó íà ó÷àñòèå â äàííîì
îòáîðå äî 18.00 ÷àñîâ 17 èþëÿ 2022 ã.
Àãåíòñòâî ðàçâèòèÿ è èíâåñòèðîâàíèÿ ñîîáùåñòâ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè
720040, ã. Áèøêåê, óë. Áîêîíáàåâà, 102, êàáèíåò ¹11
òåë.: + 996 (312) 62-07-52, 30-18-05 (153),
ôàêñ: + 996 (312) 62-47-48,
e-mail: zakupki@aris.kg

Ñ/Î-264

КТК “Азия-Ордо
Кооперативи”
ºç¿í¿í æàáûëãàíäûãûí
áèëäèðåò.
Áàðäûê äîîìàòòàð 2 àé
è÷èíäå êàáûë àëûíàò.
Äàðåãè: Áèøêåê øààðû,
Äýí Ñÿîïèí, êº÷ºñ¿, 23.
Òåë.: (0553) 48-02-06. Í-251
Â ñâÿçè ñ óòåðåé
óäîñòîâåðåíèå íà ïðàâî
âðåìåííîãî ïîëüçîâàíèÿ
çåìåëüíûì ó÷àñòêîì
ñåð. Â ¹78982, èäåí. êîä
2-03-06-0001-1543 íà èìÿ
Ýøèìãîæîåâà Æîëäîøáåêà
Êèäèáàåâè÷à ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Ï/Ï-723

Òóðóñáåêîâà Ýëüìèðà
Ñóòàíáåêîâíàãà òèåøåë¿¿
ìàì. àêò ñåðèÿ ×¹532020,
× ¹532021 æîãîëãîíäóãóíà
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç
äåï òàáûëñûí.
Í-254
ÊÒÊ “Àçèÿ-Îðäî
Êîîïåðàòèâèíèí” Óñòàâû
æîãîëãîíäóãóíà áàéëàíûøòóó
æàðàêñûç äåï òàáûëñûí.

Í-250

Óñåíîâ Ìàðñ Èñàêîâè÷êå
òèåøåë¿¿ æåð ó÷àñòîãóíóí
óáàêòûëóó ïàéäàëàíóó
óêóê ê¿áºë¿ã¿ ñåðèÿ
Í ¹059203 æîãîëãîíäóãóíà
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç
äåï òàáûëñûí.
Í-244
Â ñâÿçè ñ óòåðåé äèïëîìà ÒÑ
¹21005367 íà èìÿ Æàíûáåêîâà
Ýìèðëàíà Ðàõàòîâè÷à
ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-252

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ìàñòè÷íîé
ïå÷àòè «Ãëàâíîå óïðàâëåíèå
ìåñòíûõ îðãàíîâ âîåííîãî
óïðàâëåíèÿ Ìèíèñòåðñòâà
îáîðîíû Êûðãûçñêîé
Ðåñïóáëèêè» ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì. Í-249
Â ñâÿçè ñ óòåðåé
ñâèäåòåëüñòâà íà ïðàâî
ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîé äîëåé
ñåðèÿ ×Æ VIII «Ê» ¹0212 íà èìÿ
Êàëàøíèêîâîé Àëëû ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì. Í-247
Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ. àêò î
ïðàâå ÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
¹0036172 íà èìÿ Àâàêóëîâîé
Êàíûêåé Ìàêàìáàåâíû èäåí.
êîä 2-03-06-1002-0571 ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Ï/Ï-723

Êàäàìæàé ðàéîíóíà êàðàøòóó
À.Ìàñàëèåâ àéûëûíûí
òóðãóíó Øàéáåêîâ Àäûëæîìãî
òààíäûê ìàì. àêòû ñåðèÿ
× ¹759567 (01.03.2018-æ.),
ñåðèÿ × ¹759566 (01.03.20-æ.)
æîãîëãîíäóãóíà áàéëàíûøòóó
æàðàêñûç äåï òàáûëñûí.

Ï/Ï-111

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ.
àêòà ñåðèÿ × ¹878862
íà èìÿ Ñàíàáåê êûçû
Ýñòåëèê ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì. Í-245
Òîêòîãóë øààðäûê
ìýðèÿñûíûí áàëàíñûíäà
òóðãàí Æóñóï Áàëàñàãûí
àòûíäàãû ìåäðåñåñèíèí
ñåðèÿñû Á ¹022301
ìàìëåêåòòèê àêòûñû
æîãîëãîíäóãóíà áàéëàíûøòóó
æàðàêñûç äåï òàáûëñûí.

Ï/Ï-639

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити
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2022-жылдын 1-июлу
Подразделение службы судебных исполнителей
Тонского района
ОБЪЯВЛЯЕТ ВТОРИЧНЫЕ ТОРГИ (АУКЦИОН)
на общей - 537,8 кв.м. (водозабор) распложенные на
земельном участке мерою - 16500,0 кв.м., по адресу:
Иссык-Кульская область, Тонский район, а/о КокМойнок, участок "Кызыл-Омпол насосная станция"
(идентификационный код 2-04-04-0011-0052)
принадлежащий на праве собственности на основании
договора купли-продажи №7086 от 03.09.2019 года,
государственный акт о праве частной собственности на
земельный участок Ч№544726, принадлежащее Махсидову
Абдиллу Тухташбековичу.
Стартовая цена заложенного имущества определена на сумму
4 129 200 (четыре миллиона сто двадцать
девять тысяч двести) сомов.
Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 01.08.2022 ãîäà â 15.00 ÷àñîâ. Â ÏÑÑÈ Òîíñêîãî ðàéîíà ïî àäðåñó: ñ.Áîêîíáàåâî, óë.Ìàìáåòîâà ¹1, Òîíñêîãî ðàéîíà.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ íåîáõîäèìî âíåñòè äî íà÷àëî òîðãîâ íà ñóììó 5% îò ñòîèìîñòè èìóùåñòâà â äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Òîíñêîãî
ðàéîíà ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì: Öåíòðàëüíîå Êàçíà÷åéñòâî ïðè
Ìèíèñòåðñòâå Ôèíàíñîâ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè äåïîçèòíûé ñ÷åò
4404042100000187, ÁÈÊ 440001, êîä ïëàòåæà 14511900 Áàíê ïîëó÷àòåëü Òîíñêèé ÐÎÊ. Ïîêóïíàÿ öåíà âíîñèòñÿ â òå÷åíèå ïÿòè äíåé
ïîñëå òîðãîâ.
Îðãàíèçàòîð òîðãîâ è/î ñòàðøåãî ñóäåáíîãî èñïîëíèòåëÿ
ÏÑÑÈ Òîíñêîãî ðàéîíà Êûçàåâ Á.Ê., ñïðàâêè ïî àäðåñó:
Ñïðàâ. òåë.: (03947) 9-32-72, (0555) 10-74-21.
Ñ/Î-253

ПССИ Свердловского района г. Бишкек
ОБЪЯВЛЯЕТ ПЕРВИЧНЫЕ ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ
НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО:
нежилое помещение – 1 этаж, общая площадь - 1632,9
кв.м., торговая площадь - 1525,6 кв.м., служебная площадь
- 107,3 кв.м., иден, код 1-03-07-0040-1225-01-001, по
адресу: г.Бишкек, ул.Абдрахманова-Киевская, 62\1,
принадлежащий на праве собственности ОсОО «Арена
Плюс», с начальной (стартовой) продажной стоимостью
в размере 166 212 000 (сто шестьдесят шесть миллионов
двести двенадцать тысяч) сом.
Ïåðâè÷íûå ïóáëè÷íûå òîðãè íà âûøåóêàçàííîå íåæèëîå íåäâèæèìîå èìóùåñòâî ñîñòîÿòñÿ 5 àâãóñòà 2022ã. â 10.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó:
ã.Áèøêåê, óë. Àáäðàõìàíîâà-Êèåâñêàÿ, 62\1, 1 ýòàæ.
Ëèöàì, æåëàþùèì ïðèíÿòü ó÷àñòèå â òîðãàõ íåîáõîäèìî âíåñòè 5%
îò ñòîèìîñòè âûøåóêàçàííîãî äâèæèìîãî èìóùåñòâà çà äåíü äî íà÷àëà òîðãîâ íà äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Ñâåðäëîâñêîãî ðàéîíà ã. Áèøêåê
- Öåíòðàëüíîå êàçíà÷åéñòâî Ìèíèñòåðñòâî Ôèíàíñîâ ÊÐ ÁÈÊ 440204,
ð\ñ 4402042100000489, êîä ïëàòåæà 14511900.
Îáðàùàòüñÿ ñóäåáíîìó èñïîëíèòåëþ Ñûäûêáàåâó Ý.È.,
ïî òåë.: 68-11-82, (0550) 82-63-47.
Í-228

«АК-БОСОГО ТУРАК ЖАЙ САКТЫК
КРЕДИТТИК КОМПАНИЯСЫ» ААКсы
(МЫНДАН АРЫ-«КООМ»)

НАСТОЯЩИМ ОАО «ЖИЛИЩНО–
СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ КРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ
АК-БОСОГО» (ДАЛЕЕ «ОБЩЕСТВО»)

2022-жылдын 22-июлунда саат 10.00дє
Бишкек шаары, Исанов кєчєсї, 87 дарегинде
тємєндєгїдєй кїн тартиби менен коомдун
акционерлеринин кезексиз жалпы чогулушу
єткєрїлєрїн билдирет:

сообщает о том, что в 10.00 часов 22 июля
2022 года по адресу: г.Бишкек, улица Исанова
87, состоится внеочередное общее собрание
акционеров Общества с нижеследующей
повесткой:

1. Ýñåïòºº êîìèññèÿñû æºí¿íäº.
2. ÒÆÑÊíû ºí¿êò¿ð¿¿í¿í æà¢û êîíöåïöèÿñûí áåêèò¿¿.
3. 2022-æûëãà êàðàòà êîîìäóí áþäæåòèíå ºçãºðò¿¿ëºðä¿ êèðãèç¿¿í¿ áåêèò¿¿.
4. Êîîìäóí óñòàâäûê êàïèòàëûíûí ºë÷ºì¿í êºáºéò¿¿.
5. Êîîìäóí óñòàâûíà ºçãºðò¿¿ëºðä¿ êèðãèç¿¿í¿
áåêèò¿¿.
6. Ò¿ðä¿¿ ìàñåëåëåð.

1. Î ñ÷åòíîé êîìèññèè.
2. Óòâåðæäåíèå Êîíöåïöèè íîâîé ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿ ÆÑÊÊ.
3. Óòâåðæäåíèå âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â áþäæåò
Îáùåñòâà íà 2022 ãîä.
4. Óâåëè÷åíèå ðàçìåðà óñòàâíîãî êàïèòàëà Îáùåñòâà.
5. Óòâåðæäåíèå âíåñåíèé èçìåíåíèé â Óñòàâ Îáùåñòâà.
6. Ïðî÷èå âîïðîñû.

Àêöèîíåðëåðäè êàòòîî óáàêòûñû ñààò 9.00äºí
áàøòàï ñààò 10.00ãº ÷åéèí.
Êîîìäóí àêöèîíåðëåðèíèí àëäûäàãû æàëïû ÷îãóëóøóíóí ìàòåðèàëäàðû ìåíåí Áèøêåê øààðû,
Èñàíîâ êº÷ºñ¿, 87 äàðåãèíåí òààíûøóóãà áîëîò.

Âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðàöèè àêöèîíåðîâ ñ 9.00 äî 10.00 ÷.
Ñ ìàòåðèàëàìè ïðåäñòîÿùåãî îáùåãî ñîáðàíèÿ
àêöèîíåðîâ Îáùåñòâà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã.Áèøêåê, óë.Èñàíîâà, 87.

17.06.2019
24.10.2019
29.01.2020
18.02.2020
18.02.2020
14.01.2020
18.02.2020
18.02.2020
13.06.2019
15.07.2019
21.12.2018
23.09.2020

ÈÐÀÍ 2 ÑÒÐ.
ÈÐÀÍ 2 ÑÒÐ.
ÈÐÀÍ 2 ÑÒÐ.
ÈÐÀÍ 2 ÑÒÐ.
ÈÐÀÍ 2 ÑÒÐ.
ÒÓÐÊÌÅÍÈß 2 ÑÒÐ.
ÒÓÐÊÌÅÍÈß 2 ÑÒÐ.
ÒÓÐÊÌÅÍÈß 2 ÑÒÐ.
ÒÓÐÊÌÅÍÈß 2 ÑÒÐ.
ÒÓÐÊÌÅÍÈß 2 ÑÒÐ.
ÊÈÒÀÉ 2 ÑÒÐ.
ÃÐÓÇÈß 2 ÑÒÐ.

08KG0091M
KGSM0915
08KG0091M
KGSM0909
KGSM1616
KGSM1098
KGSM0909
KGSM1616
KGSM1099
KGSM1227
KGSM0973
KG BH 1403

636
842
147
205
206
58980
59495
59496
28921
29010
25000
811577

ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûìè.

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ. àêòà
× ¹511529 (îò 25.10.2018 ã.)
íà èìÿ Áàõòàõóíîâîé
Ñàíàáàðõàí Àìåòàõóíîâíû
ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-233

Решением Межрайонного суда города Бишкек от 16 февраля
2009 года ОсОО «Ареопаг-Бишкек» признано банкротом и начата
процедура специального администрирования методом ликвидации.
Приказом Департамента по делам банкротства при Министерстве
экономики и финансов КР от 29 июня 2021 года №77 специальным
администратором ОсОО «Ареопаг-Бишкек» назначен Макенов Марат
Темирбекович.
Ñïåöèàëüíûé àäìèíèñòðàòîð ÎñÎÎ «Àðåîïàã-Áèøêåê» Ìàêåíîâ
Ì.Ò. ñîçûâàåò ñîáðàíèå êðåäèòîðîâ ÎñÎÎ «Àðåîïàã-Áèøêåê». Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 13 èþëÿ 2022 ãîäà â 9.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ãîðîä
Áèøêåê, 7 ìèêðîðàéîí, óëèöà Æóêååâà-Ïóäîâêèíà, äîì 34, Èíòåðíåò-êëóá «Ñòàëêåð».
ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:
1. Äà÷à ðåêîìåíäàöèè ñïåöèàëüíîìó àäìèíèñòðàòîðó ïî ïðèíÿòèþ ðåøåíèÿ ïî ïðåòåíçèè ÈÏ Áàãûøáåêîâà À.Ò.
2. Îò÷åò ñïåöèàëüíîãî àäìèíèñòðàòîðà çà II êâàðòàë 2022 ãîäà.
3. Óòâåðæäåíèå ðàñõîäîâ ïðîöåññà áàíêðîòñòâà çà II êâàðòàë 2022
ãîäà.
Ó÷àñòíèêàìè ñîáðàíèÿ ñ ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñà ÿâëÿþòñÿ
êðåäèòîðû (èõ ïðåäñòàâèòåëè). Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü (ïðåäñòàâèòåëè, êðîìå òîãî, äîëæíû ïðåäñòàâèòü íàäëåæàùå îôîðìëåííóþ
äîâåðåííîñòü).
Äëÿ ðàññìîòðåíèÿ ïåðâîãî âîïðîñà íà ñîáðàíèå ñ ïðàâîì ñîâåùàòåëüíîãî ãîëîñà ïðèãëàøåí ÈÏ Áàãûøáåêîâ À.Ò.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: (0555) 90-27-14.
Í-239

ОАО «КЭРЦ»
НАСТОЯЩИМ УВЕДОМЛЯЕТ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ:
28 июня 2022 года в 14.00 часов по адресу: г.Бишкек, ул. ЖибекЖолу, 326 состоялось внеочередное общее собрание акционеров,
форма проведения очная, кворум собрания 100%.
ÍÀ ÑÎÁÐÀÍÈÈ ÏÐÈÍßÒÛ ÑËÅÄÓÞÙÈÅ ÐÅØÅÍÈß:
ÏÎÑÒÀÍÎÂÈËÎ:
1.1. Âîçëîæèòü ôóíêöèè ñ÷åòíîé êîìèññèè íà Äæååí÷îðîåâó Íóðãóëü Ñåéòáåêîâíó - ïðåäñòàâèòåëÿ íåçàâèñèìîãî ðååñòðîäåðæàòåëÿ ÎñÎÎ «Ôîíäðåãèñòð».
2.1. Óòâåðäèòü Ïðàâèëà îðãàíèçàöèè è îñóùåñòâëåíèÿ çàêóïîê
ÎÀÎ «ÊÝÐÖ».
3.1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ â Óñòàâ ÎÀÎ «ÊÝÐÖ».

АЛЕНОВ
Бахпурбек
Абдыкарович
Êàáûëäàìà
62-38-75

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ. àêòà î
ïðàâå ÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñåðèÿ ×
¹368325 íà èìÿ Áîëîòêàíîâîé
Àæàðû Àìàíîâíû ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-230

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

Â ñâÿçè ñ óòåðåé
ñâèäåòåëüñòâà î
ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè
ÈÏ Àéäàðîâà Íóðèçà
Àèë÷èåâíà
êîä ÎÊÏÎ 22812326,
ÈÍÍ 11003197510013 ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-235

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ.
àêòà ¹303403
íà èìÿ Àòàáàåâîé
Íàòàëüè Âëàäèìèðîâíû
ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-224

Â ñâÿçè ñ óòåðåé
ñâèäåòåëüñòâà î
ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè ÈÏ Íàì
Ðîìàí Âëàäèñëàâîâè÷
êîä ÎÊÏÎ 31239054,
ÈÍÍ 21009199901699 ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-234

Â ñâÿçè ñ óòåðåé
ñâèäåòåëüñòâà î ïðàâå
÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
(äîëè) ¹0013402 íà èìÿ
Áàéáîñóíîâîé Ýðêàéûì
Ìàêàåâíû ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-231

Â ñâÿçè ñ óòåðåé
óäîñòîâåðåíèå íà ïðàâî
âðåìåííîãî ïîëüçîâàíèÿ
¹057997 (îò 03.10.2012 ãîäà)
íà èìÿ Äæîëäîøåâîé
Ðàõàò Àáäûêåðèìîâíû è
Èñìàòóëëàåâîé Ãóëü÷åõðû
Èçàòóëëàåâíû ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-229

Í-204

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ñâèäåòåëüñòâà
î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
ÈÏ Êàáûëáåêîâ Ýðìåê Êàáûëáåêîâè÷
êîä ÎÊÏÎ 30509422,
ÈÍÍ 20106199802193, ðåã. ¹02515016
(îò 10.04.2019 ã.) ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.
Í-238

Гезит ээси: КР Министрлер Кабинети
Башкы редактор

УТЕРЯ

ОсОО «Ареопаг-Бишкек»

Â ñâÿçè ñ óòåðåé áëàíêè ðàçðåøåíèé
ÎñÎÎ «Àëüáàòðîñ Òðàíñ»
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

ЖОГОЛДУ

О созыве собрания кредиторов

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.

Â ñâÿçè ñ óòåðåé
äèïëîìà ÌÂ ¹121943
íà èìÿ Æóìàáåêîâîé
Íóðæàí Ä¿éøºíàëèåâíû
ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.
Í-225

Â ñâÿçè ñ óòåðåé
ñâèäåòåëüñòâà î
ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè ÈÏ Ñâåòêåâè÷
Ãàëèíà Âëàäèìèðîâíà
êîä ÎÊÏÎ 26128364, ÈÍÍ
10107197400581 ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-227

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 ¹585. Íóñêàñû 5074
Áàñóóãà 30.06.2022-æ. ñààò 20.00äº áåðèëäè
Ñàòûê êåëèøèì áààäà
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МАДАНИЯТ – УЛУТ ЖЇЗЇ

БАРАКЕЛДЕ, “BAIRA”
тармак аркылуу болуп, добуш берїї 31-майда аяктаган. Натыйжада, сынактын жыйынтыгы тємєндєгїдєй болгон:
1. Baira (улуттук форма)-3411
добуш;
2. Baira (спорттук экипировка)-2624;
3. Элвира Сурабалдиева ( улуттук форма)-2555;
4. Mantis ( спорттук экипировка)-1043;
5. Асема
Кубанычбекова
(спорттук экипировка)-623;
6. JOMA (спорттук экипировка)-188;
7. Адеми Арт (улуттук форма)-159.

Є

лкєбїздїн Дене тарбия
жана спорт департаменти тарабынан жарыяланган кыргызстандык спортчулардын майрамдык жїрїштє
кийе турган бирдиктїї кийиминин (форманын) дизайнын тандаган сынак жыйынтыкталды.

(Башталышы гезиттин
28.06.2022-ж. №56 санында)
– Айиииий! Карылык деген
ушинтип келет турбайбы!!! Карылыктын кейпи ушундай экен
го, чиркин… Анан кеткенден кийин да бир топ кїн унута албай
жїргєн ошол кєрїнїштї. Эми
болсо экєє кучакташып аза кїтїп отурушат!
– Ии,кєрдїўбї арман кандай
экенин? Кайгы кандай болорун?
– деди Тагдыр дагы.
“О,Кудайым,таенеме єзїў кубат
бере кєр! Таенемди аяй кєр” деп
ичинен тиленип, колунан келер
эле болсо, мобу тїйтєйгєн кемпирдин кара кайгысын орду-тїбї
менен жоготуп салгысы бар.
***
Сєєк коюлар кїндїн таўында
шумдуктуудай тїш кєрїп, тїшїндє ыйлап жатып ойгонуп
кетти, єзїнє келсе чындап эле
єпкє-єпкєсїнє батпай кєнєктєп
ыйлап алган экен єўїндє деле,
жїрєгї кысылып, акактап калыптыр. Эсин жыя албай бир
топко отурду эўгиреп. Боз їй тарапка баруудан ичиркенип турду, бечара кемпир кандай абалда отурду экен! … Канчалык заарканса деле болбой акыры турат
да, барат да акыры, тирїїлїктїн
тїйшїгї бїтмєк беле! Ордунан
араў козголуп, бети-башын муздак сууга чайып алып, боз їйгє
баш бакса, баары кыркаар тартып тизилип отурган экен, їн
чыгарып бїткєн шекилдїї. Єзїнє окшогон эки-їч жээн кыздар
менен катар таенесине жакын
барып, чєк тїшїп отуруп калды да, кирпик алдынан уурдана
кєз чаптырды таенесине. “Кантип калды экен бечарам, такыр
эле мєгдєп калды го, каап…” Бирок таенеси бїгїн тїзїк экен, тек
гана тагдырына биротоло баш

Сынакка жалпысынан жети катышуучу спорттук-майрамдык
кийимдин дизайнын сунушташкан. Биринчи турда атайын комиссия бардык катышуучулардын эмгектери менен таанышып,
ылайыктуу деп тапкан дизайнды
тандаган. Экинчи тур социалдык

Учурда Спорт департаменти
экипировканын дизайнын спорттук федерациялардын єкїлдєрї
менен талкуулап жатат. Сунушпикирлерди эске алуу менен аны
тигїїгє да тендер жарыяланмакчы.
Ал эми жакында Тїштїк Кореянын Сеул шаарында Азиядагы эў ири кєргєзмєлєрдїн бири
болуп саналган COEX имаратында дїйнєнїн 70тен ашык мамлекетинин туризм жана дипломатиялык єкїлчїлїктєрїнїн катышуусундагы “KOTFA – 37-Ceyl”
Эл аралык туристтик кєргєзмєсїнїн алкагында уюштурулган

Махабат САИДРАХМАНОВА

ШООЛА
(аўгеме )

ийгенсип, бет алдын жансыз тиктеп мелтирейт, тїшїнїксїз бирдемелерди угулар-угулмаксан кїбїрєнїп, шыпшынып коёт єзїнчє. Жакындап барып кемпирдин
колдорун кармап, кош колдоп бетине басты. Мупмуздак!!! “Байкушум, жїрєгї да муздап калган бейм” деген туюм аралап єттї бїткїл тула боюн. Таене акырын їн катты буга:
– Тур, тура кой, сыртка чыгып таекеўдин зыйнатына туруп,
кызматыўарды кылгыла, акыркы
кызматыўарды кылгыла таекеўе… Эл кєп… Кол жетишпей аткан
чыгар тышта. Єєєєїїїх!
Єєх..! – деп ийди бу да ичинен.
Кариет. Таенеси али да кайратынан тая элек экен. Кайран киши.
Жээндер жыла басып, ээрчише
чыгып кетишти тышка.
***
Сєєктї алып жєнєгєндє бир
зыркырап, сыздап алды кургур
эне, “Кагылайыны-ыыым! Кечтим сїтїмдї, кечтиии-им! Алдыўа эле кетсемчии-ии мен бейбак! Оо, ала жаа-ат айланайыным, ала кет! Ушул кїндї кєрбєй
єлсємчї кокууууй!!!”. Дагы эле

мїдїрїлїп-чалынып, кєпчїлїктїн кїїсї менен таенесинин жанында жїрїптїр байкаса, ар ким
єзї менен алек, єз арманы, єз жоготуусу, кайгысы менен алек болгон бул саатта дагы эле кемпирдин
жанында экен чебелектеп. Єтмє
катарынан єтїп кетти капырай!..
Баары бїттї! Бир гана эненин
єксїгєнї токтобой жатты, кєпчїлїк кєрїнгєндї сїйлєп, шыпшынып, биринин сєзїн бири кубаттай баш ийкеп, бир тїрлїї карашат боз їй жакты. Ар кандай
кїбїр-шыбырды эшите берип
жадаганбы, кемпирдин небереси, маркумдун жыйырма бештерден єтїп калган уулу ушунда бир
мыкты кеп айтты. Жараган кеп
болду мунусу. Атайы кєпчїлїккє угуза бак-бак сїйлєдї:
– Эне! Болду ыйлаба, эне! Ар
ким Кудайдын насип эткен жашын жашайт! Сиз эмне, атамдын
жашын тартып алып жашап жаттыўыз беле?! Кудай берген єз жашыўызды жашап жатасыз. Атам
да Кудай буюрган єз жашын жашады. Атамдан топурак буюрбаса, мына бизден буюрсун, ыйлаба эне! Турабыз го биз!

кєргєзмє болуп єттї. Анда Корея
дизайнерлеринин корей салттуу
ханбок кийимдери менен кошо
“Baira” кыргыз улуттук кийимдер
мода їйїнїн кийимдери да катышуучулардын назарына тїштї.

КЫРГЫЗ
КЄРСЄТЇЇЛЄРЇ
МАЛАЙЗИЯДА
Кыргыз Улуттук телерадиоберїї корпорациясы даярдаган айрым долбоорлор жана тасмалар
Тїштїк-Чыгыш Азия єлкєлєрїндє кєрсєтїлмєй болду. Эми Кыргызстанды таанытууга багытталган долбоорду Малайзиянын
Куала-Лумпур телерадиокомпаниясы ишке ашырат. Бул багытта Улуттук телерадиоберїї корпорациясынын башкы директору
Кайрат Иманалиев менен Малайзиянын Куала-Лумпур телерадио
компаниясынын башкы продюсери Фаиз Хелими келишимге кол
койду. Ага ылайык, малайзиялык
медиа мекемеси тарабынан УТРКнын кызматкерлери жана кыргыз
кино ишмерлери тажрыйба алмашуу максатында атайын чакырууга ээ болушту. Анткени, ушул
эле кїнї Тєлємїш Океев атындагы
“Кыргызфильм” улуттук киностудиясы менен Малайзия мамлекетинин “KL Television Network Sdn.
Bhd.” компаниясынын ортосунда
дагы эки тараптуу келишим тїзїлїп, меморандумга кол коюлду.

Ушунда бир ыраазы болду кєпчїлїк. Кемпир да кайратына келе тїштї кадимкидей. Каниеттене тїштї, айтса-айтпаса тєгїнбї. Жалгызынын артында алданемедей акыл-эстїї эки уул калды, Кудайдын мунусуна да шїгїр…
***
Тїн ката жол жїрдї, ой-санаа
бїтпєйт деги, кетеринде коштошоюн деп таенесине кирсе, кемпир эч кимге, эч нерсеге кєўїл
бурбай, єзї менен єзї болуп,
кїўгїрєнїп отурган экен, “ Аа
кагылайыным аа, сїтїмдї кечтим, кечтим сїтїмдєн, кечтим…
Кулунума єз мээримиўди тєгє кєр, єз ырайымыўа ала кєр…
Алыс эмес, алыс эмес, аз калды,
аманат жанды тапшырам єзїўє,
аманат жанды тапшырам, Жаратканым”. Кемпир сыртынан
караган жанга токтоо, сабырдуу
кєрїнєт. Мунун кирип чыкканын
деле этибар албады.
Жол. Жолдой чубалжыган ой…
– Кєрдїўбїї-її? – дейт карт
Тагдыр кайра эле шуу їшкїрїнїп.
– Єєєх… – дейт аял,алкымын
бууп келип, карегин чайый тїшкєн кєз жашын моюн орогучунун
бир учу менен улам аарчый, жїз
аарчысысы жїз аарчы болбой калыптыр тим эле!
– Эми кєзїўдї чоў ачып жїр.
Тим эле бїткїл дїйнєнїн арманкайгысын єзїўє менчиктеп ала
жаздадыў эле го, єз кїйїтїўдєн
єзїўдїн башыў чыкпай… Сендеги арман элде жоксунуп… Баарында баа-ар, сеники сыяктуу
арман сєрєй!
– Обу жок экемин.Кайдагы бир
кєр дїйнєнїн ташпиши, майдабарат кєўїл калуу, дайыны жок
дейди сїйїї, таарыныч, ыза, ый.
Тїї! Болбогон нерселер… Шоона
эшпей калды!
***

ТАТЫКТУУЛАРГА
СЫЙЛЫК
Кыргыз адабиятынын классиги, аксакал жазуучу Кеўеш Жусуповго, кыргыз киносунун залкары Геннадий Базаровго, венгр
жазуучусу, драматургу Шандор
Лежакка ТЇРКСОЙ эл аралык
уюмунун Алтын медалы тапшырылды. Ошондой эле Шандор Лежактын демилгеси менен
“Манас” эпосунун венгр тилинде жарык кєргєн алгачкы нускасы борборубуздагы Улуттук китепканага тапшырылды. Ал эми
венгр тилине которулган эпостун
бет ачары ТЇРКСОЙдун Венгриядагы Кыргыз элчилигинин
колдоосу менен кеўири коомчулуктун катышуусунда єтмєкчї.
Эпосту венгр тилине белгилїї
тїрколог Дауд Кара которгон.

“ЭПОС” ЖОЛУ
“Кыргыз альпинизм федерациясынын” 11 мїчєсї менен бирге улуттук “Манас” театрынын
манасчысы, “Кєйкашка” фондунун тєрагасы Муса уулу Тєлєбек
Таластын Кара-Буура районунда жайгашкан “Манас” чокусуна
жаўы жол аркылуу чыгып, Улуу
Манас баянын жаўыртып келди. Бийиктиги 4488 м, аралыгы
17 чакырымды тїзгєн бул жол
“Эпос” деп аталды.
Разия ЖООШБАЕВА

– Ооба, бейжаймын. Эсим да
жок. Жаркыраган жашоомдун
жарыгын ого бетер жаркыратып
жандыра албаган єзїмчїлмїн.
Эркелеймин даа-а… Аманчылык
менен бейпил жашоого эркелеймин эбимди таппай… Кечир Тагдыр, кечир.
Таў атардагы кєргєн шумдук
тїшїн эстеп ичиркенип алды,
анан кол телефонун алып, тээ
алыскы сапарда жїргєн ємїрлїк жолдошуна кыска билдирїї
жазды вотсаптан… “Сени сагындым, жаным. Аябай сагындым…
Жакшы кєрєм! Сен жакшысыў!”
Ємїрї минтип жылуу сєзїн
айтчу эмес, калп айткым келбейт, алдагым келбейт” дечї
эле єзїнє-єзї актанып. Бирок
бул жолу деле калп айткан жок,
чын дилинен жазды ушунун баарын. Єзї тараптан болгон жаманжакшынын баарына тїтє билген,
болпойгон ыйманы ысык ємїрлїк жолдошун азыр чын эле сагынып, жанында болушун самап кетти. Кудайдын куттуу кїнї єзї жашаган, шаар четиндеги тыпыйган, татына їйїн, анда азыр єзїн кїтїп жаткан мєлтїр кєз наристелерин сагынды!
Кечээки, мурда кїнкї сагыныч
менен эмес, єтє эле кєп жылдык
сагыныч менен сагынды алардын
баарын. Кєп жылдан бери їйїнє
эми кайтып бараткандай сезилди
ушул жолку кайтуусу. Далай жыл
чогуу жашаган ырлуу-чырлуу
турмуш арасында, жалаў єзї жєнїндє єтє кєп ойлоп, єзїнїн сезимдери, карама-каршылыктары,
ички дїйнєсїнєн башы чыкпай
жашап жїрє берип бала сагынуу,
жар сагынуу дегенди да унуткан
экен. Жїрєгї делбиреп учуп баратты їйїн кєздєй. Эми єлгїсї
келбей калды…
(Аягы)

