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ЇЧ ЭМ ТЄРЄЛГЄН ЇЙ-БЇЛЄГЄ 
БАТИР ЖАНА АВТОУНАА БЕРИЛДИ

3-БЕТТЕ

"Заманбап шартта 
билим беребиз"

“Алыска эми 
учамын...”

16-БЕТТЕ

Шарт єзгєрдї, 
депутаттардын 

ишичи?..

Канат Абдылдаев менен Айбарчын Бегалиевалар їч эмдїї 
болушту. Бул аз камсыз болгон їй-бїлєгє эмгек, социалдык 
камсыздоо жана миграция министри Кудайберген Базарбаев 
18-июлда президенттин атынан белек катары Балыкчы шаары-
нын так ортосунда жайгашкан, бардык шарттары бар батирдин 
ачкычын тапшырды. Мындан сырткары жеўил автоунаа жана 

150 миў сом берилди. Їч эмдин ата-энеси К.Абдылдаев менен 
А.Бегалиеванын буга чейин єз їйї болгон эмес. Алар аз кам-
сыз їй-бїлє катары Тоў районундагы социалдык камсыздоо 
башкармалыгында каттоодо турушчу. К.Базарбаев Мамлекет 
башчысы социалдык камсыздоо багытына єзгєчє кєўїл буруп 
жатканын белгиледи.

КАРЫЗ КАЙТАРЫЛУУДА

КЇН КАТУУ ЫСЫЙТ

КАРЫЗ КАЙТАРЫЛУУДА
«Электр станциялар» ишканасынын маалыматы 
боюнча 18-июлда Токтогул суу сактагычында 
суунун кєлємї 12 млрд 699 млн куб метрге жетти. 
Бул былтыркы ушул маалга караганда 1 млрд 175 
млн куб метрге кєп. Июлда тоодон тїшкєн суунун 
орточо агымы секундасына 794 куб метрге жетти. 
Мамлекеттик ишкана азыр Кыргызстан кышында 
Казакстан менен Єзбекстандан алган электр 
кубатын кайра кайтарып жатканын билдирди.

Кыргызстандын аймагында беш кїн бою кїн аябай ысып, аба кургак болорун 
Кыргызгидромет борбору билдирди. Маалыматка караганда, 20-25-июль кїндєрї 
абанын кїндїзгї температурасы Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын 
єрєєндєрїндє 42, Чїйдє 41, Таласта 39, Ысык-Кєлдїн ойдуўунда 34, 
Нарындын дыйканчылык аймактарында 29 градуска чейин жогорулайт. Адистер 
мындай кургак жана ченемден тыш ысык аба ырайы учурунда кїн ачык тийген 
жерлерге кєп чыкпоону, айыл чарба єсїмдїктєрїн кургатпай сугарып туруу 
зарыл экенин эскертїїдє.

ОКУУЧУЛАР 
PISA СТАНДАРТЫ 
БОЮНЧА ОКУШАТ

 
“PISA–2025 изилдєєсїнє 

катышуу – Кыргызстандагы 
жалпы билим берїїнїн сапа-
тын жогорулатуунун жолу” ат-
туу жайкы мектепте окутуулар 
башталды.

Окуулар 17-27-июль кїндєрї 
єтєт. Жайкы мектеп Кыргыз-
станда алдыдагы “PISA-2025” 
эл аралык изилдєєсїнє каты-
шууга байланыштуу иштерди 
уюштуруу жана єткєрїї мак-
сатында уюштурулган. “Окуу 
жїктємдєрїн азайтып, билим 
берїїнїн сапатын жогорулатуу, 
маалыматтык технологиялар-
га басым жасап, билим берїїнї 
заманбап стандарттарына шай-
кеш келтирїї зарыл. Мугалим-
дерди PISA стандарттары боюн-
ча окутуулар башталды. Алар 
сентябрдан баштап окуучулар-
ды ушул стандарттарга ылайык 
окутуп башташат”, - деди билим 
берїї жана илим министри Ал-
мазбек Бейшеналиев жайкы 
мектептин ачылышында.

Айнагїл БАЗАРБАЕВА:

Бекмурза ЗУЛУЕВ:

8-9-БЕТТЕРДЕ
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ЭЛ ЄКЇЛЇ 
ЭЛ МЕНЕН
Жогорку Кеўештин депутаты 
Эльвира Сурабалдиева 18-июлда 
Бишкек шаарынын Биринчи Май 
районунун акими Максатбек 
Сазыкулов менен биргеликте 
Сыдыгалиев жана Волкова 
кєчєлєрїндє жайгашкан аскер 
шаарчасынын тургундары менен 
жолугушту. 

Анда чыгымдарды, отчет-
туулукту жеўилдетїї жана їй 
деўгээлинде єзїн-єзї башка-
рууну жєнєкєйлєштїрїї їчїн 
турак жай менчик ээлеринин 
жамааттарын (ТСЖ) тїзїї ма-
селелери талкууланды. Мындай 
жамааттар аркылуу жашоочулар 
короолорду жана подъезддерди 
оўдоого, кєрктєндїрїїгє грант 
алууга кайрылып, чыгымдарды 
кєзємєлгє алууга мїмкїнчїлїк 
болот. Андан тышкары, таза суу 
менен камсыз кылуу, балдар 
аянтчасын, сейил бактын айма-
гын уюштуруу жана жарыктан-
дыруу маселелери боюнча пикир 
алмашуу болду. 

Даярдаган 
Жазгїл КАРБОСОВА

БОРБОРДУК 
АЗИЯ МАМЛЕКЕТ 
БАШЧЫЛАРЫ ЖОЛУГАТ

ТЕХНИКАЛАР ТАПШЫРЫЛДЫ

ЖОГОРКУ ДЕЎГЭЭЛДЕГИ ФОРУМ

“КЫТАЙ – КЫРГЫЗСТАН – 
ЄЗБЕКСТАН” ТЕМИР ЖОЛУ

БИРДИКТЇЇ ЭЛЕКТРОНДУК ПОЧТА 
СИСТЕМАСЫ ЖЄНЇНДЄ ЖОБО

ОТЧЕТТУК ЖУМАЛЫК БАШТАЛДЫ

Ысык-Кєл облусунун 
Чолпон-Ата шаарында 
20-21-июлда Борбордук Азия 
мамлекет башчыларынын 
Консультативдик 
жолугушуусу єтєт. 

Жолугушууга КР Президен-
ти Садыр Жапаров, Казакс-
тандын Президенти Касым-
Жомарт Токаев, Тажикстан-
дын Президенти Эмомали 
Рахмон, Тїркмєнстандын 
Президенти Сердар Берды-
мухамедов, Єзбекстандын 

Президенти Шавкат Мирзиёев 
катышат. Борбордук Азия 
мамлекеттеринин башчыла-
рынын кезектеги Консульта-
тивдик жолугушуусунда ре-
гион єлкєлєрдїн ортосунда-
гы достукту, ынак коўшулаш-
тыкты жана кызматташтык-
ты чыўдоого багытталган до-
кументтерге кол коюу план-
далууда. Мындан тышкары, 
Президент Садыр Жапаров 
айрым єлкєлєрдїн лидерле-
ри менен эки тараптуу жолу-
гушууларды єткєрєт.

Министрлер Кабинетинин Тєрагасы
 Акылбек Жапаров райондордун жана 
шаарлардын мэрияларынын єкїлдєрїнє 
тиричилик таштандыларын чыгаруучу 
атайын техникаларды тапшыруу аземине 
катышты. 

Ал айлана-чєйрєгє аяр мамиле жасоого ча-
кырып, єлкєнїн калктуу конуштарын таза 
кармоонун маанилїїлїгїн белгиледи. Ошон-
дой эле “Бїгїн бир катар муниципалдык кыз-
маттар жана жергиликтїї єз алдынча башка-
руу органдары биринчилерден болуп 22 даана 
атайын техниканы алышат. Жакынкы жыл-
дары мындай техникалар менен бардык ай-
мактар камсыздалат” деп айтты. 

Эске салсак, техника Жаратылыш ресурста-
ры, экология жана техникалык кєзємєл ми-
нистрлигинин кємєгї менен сатылып алын-
ган.

Бирдиктїї электрондук почта 
системасы жєнїндє жобо 
бекитилди. Тийиштїї чечимге 
Министрлер Кабинетинин 
Тєрагасы Акылбек Жапаров кол 
койгон. 

Аталган чечим аткаруу бийли-
гинин органдарына Бирдиктїї 
электрондук почта системасын 
орнотууга, КРнын Президенти-
нин 2020-жылдын 17-декабрын-
дагы №64 “КРнын мамлекеттик 
башкаруусуна санариптик тех-
нологияларды киргизїїнї ак-
тивдештирїї боюнча кечикти-
рилгис чаралар жєнїндє” Жар-
лыгын аткарууга багытталган. 

КРнын Санариптик єнїктїрїї 
министрлигине караштуу “Ин-
фоком” мамлекеттик ишканасы 
Бирдиктїї электрондук почта 
системасынын техникалык опе-
ратору болуп аныкталды. Белги-
лей кетсек, gov.kg домендик зо-
насында Бирдиктїї электрондук 
почта системасын тїзїї мамле-
кеттик органдардын электрон-
дук почта даректерин унифи-
кациялоого, бекитилген талап-
тарга жооп берген ведомстволук 
электрондук почта тутумун тїзїї 
їчїн программалык-техникалык 
каражаттарды кошумча сатып 
алууну жана орнотууну четте-
тїїгє мїмкїнчїлїк берет.

Министрлер Кабинетинин 
Тєрагасынын орун басары 
Эдил Байсалов 2022-жылдын 
5-июлунан 18-июлуна чейин 
Нью-Йорктогу БУУ штаб-
квартирасында єтїп жаткан 
БУУнун Экономикалык жана 
социалдык кеўешинин (ЭКОСОС) 
алдындагы Туруктуу єнїгїї 
боюнча жогорку деўгээлдеги 
саясий форумга катышты.

Ал БУУ Европа экономикалык 
комиссиясынын (ЕЭК) регион-
дору їчїн туруктуу єнїктїрїї 
боюнча аймактык форумунун 
тєрагасы катары “Аймактардан 
келген билдирїїлєр” сессиясын-
да баяндама жасады. Єз сєзїндє 
Э.Байсалов ТЄМгє жетишїї їчїн 
прогрессти тездетїїнїн маани-
лїїлїгїн белгилеп, БУУ ЕЭКтин 
региондогу туруктуу єнїгїї чєй-
рєсїндє биримдикти тїзїї, ма-
кулдашылган саясатты жана єз 
ара їйрєнїїнї жогорулатуу плат-
формасы катары ролун белгиле-
ди.

Ошондой эле “2030-жылга ка-
рата ТЄМгє жетишїїнї тездетїї: 
кризистерди жана кыйынчылык-
тарды жеўїї” темасындагы Ми-
нистрлердин тегерек столуна ка-
тышты. БУУнун башкы трибу-
насынан Кыргызстан эл аралык 
туруктуу єнїгїї кїн тартибин 

жана “эч кимди артта калтыр-
боо” глобалдык милдеттенмени 
ишке ашырууга умтуларын бил-
дирди. Туруктуу єнїгїї максат-
тары мамлекеттик єнїгїїнїн не-
гизги документтерине интегра-
цияланганы баса белгиленди. Ал 
Кыргыз Республикасынын тоо 
кїн тартибиндеги демилгелери-
не кеўири токтолду.

Эске салсак, Туруктуу єнїгїї 
боюнча жогорку деўгээлдеги 
саясий форумдун жыйынтыгы 
боюнча Министрлик декларация 
кабыл алат. Анда кыргыз тарап 
Тоолорду туруктуу єнїктїрїїнїн 

эл аралык жылын жана тоо эко-
системаларын сактоонун маа-
нилїїлїгїн белгилєє бєлїгїн-
дє эки чечїїчї пунктту камтый 
алды.

Эдил Байсалов бул саясий фо-
румга катышуу менен бир катар 
эки тараптуу жолугушууларды 
єткєрдї. БУУ Башкы катчысы-
нын орун басары, БУУ Єнїктї-
рїї программасынын админист-
раторунун орун басары Уша Рао-
Монари менен жолугуп, эл ара-
лык кызматташтыктын учурда-
гы актуалдуу маселелерин тал-
куулашты.

Министрлер Кабинетинин 
Тєрагасынын биринчи орун 
басары, Евразия экономикалык 
комиссиясынын кеўешинин 
Тєрагасы Адылбек Касымалиев 
Евразия экономикалык 
комиссиясынын кеўешинин 
кезектеги жыйынын Беларусь 
Республикасынын Витебск 
шаарында єткєрдї. 

Бул жыйында 25 маселе ка-
ралды. Анда Евразия єкмєттєр 
аралык кеўешинин “ЕАЭБге мї-
чє мамлекеттердин транспорт 
чєйрєсїндєгї артыкчылыктуу 
интеграциялык инфраструкту-
ралык долбоорлордун тизмеси 
жєнїндє” буйругунун долбоору 
жактырылды. Бул тизмеге Кыр-
гыз Республикасынын “Кытай 
– Кыргызстан – Єзбекстан те-
мир жолунун курулушу” жа-
на “Луговая – Балыкчы” темир 
жол участогун электрлештирїї” 

долбоорлору кирет. Мындан 
тышкары, Кыргыз Республика-
сынын демилгеси боюнча таме-
ки буюмдарынын айрым тїр-
лєрїнє маркировкалоону кир-
гизїї маселеси каралды. Ев-
разия экономикалык комис-
сиясынын Кеўешинин чечим-
дери менен:  транс чек аралык 
рыноктордо атаандаштыктын 
жалпы эрежелерин бузуу жє-
нїндє иштерди кароонун Тар-
тибине жана атаандаштыктын 
абалына баа берїї иш тарти-
бине єзгєртїїлєр киргизилди; 
2022-жылдын 25-26-августунда 
Чолпон-Ата шаарында єтє тур-
ган Евразиялык єкмєттєр ара-
лык кеўештин жыйынынын кїн 
тартиби бекитилди. Эске салсак, 
Евразия экономикалык комис-
сиясынын кеўешинин кезекте-
ги жыйыны 2022-жылдын 19-ав-
густунда видеоконференцбайла-
ныш тїрїндє єтєт.

Мамлекеттик органдардын 
жетекчилеринин 2022-жылдын 
биринчи жарым жылдыгы їчїн 
отчеттук жумалыгы башталды. 

Нєємєткє ылайык, 2022-жыл-
дын 18-28-июлуна чейин тар-
мактык мамлекеттик органдар-
дын жетекчилери 2022-жылдын 
6 айында аткарган иштердин 
жыйынтыктары, алдыга коюл-
ган милдеттери жєнїндє ЖМК 
єкїлдєрї, активистер жана бло-
герлерге маалымат берет. Ички 
иштер министри Улан Ниязбе-
ков, єзгєчє кырдаалдар минист-
ри Бообек Ажикеев 18-июлда ме-
диа коомчулуктун єкїлдєрї ме-
нен жолугушту. Бїгїн 19-июлда 
Санариптик єнїктїрїї министр-
лигинин, Айыл чарба министр-
лигинин, Транспорт жана ком-
муникациялар министрлигинин, 
Жаратылыш ресурстары, эколо-
гия жана техникалык кєзємєл 
министрлиги сыяктуу мамле-
кеттик органдардын жетекчиле-
ри жолугушат. 20-июлда финан-
сы министри А.Бакетаев, эконо-
мика жана коммерция министри                                                          
Д.Амангельдиев, 25-июл-
да Билим берїї жана илим 

министрлигинин, Саламаттык 
сактоо министрлигинин, Мада-
ният, маалымат, спорт жана жаш-
тар саясаты министрлигинин, Эм-
гек, социалдык камсыздоо жана 
миграция министрлигинин жетек-
чилери жана Тышкы иштер ми-
нистри Ж.Кулубаев маалымат бе-
рет. 26-июлда Министрлер Каби-
нетинин карамагындагы мамле-
кеттик органдардын жетекчилери: 
Архитектура, курулуш жана турак 
жай-коммуналдык чарба мамле-
кеттик агенттиги, Интеллектуал-
дык менчик жана инновациялар 
боюнча мамлекеттик агенттиги, 
Мамлекеттик кызмат жана жер-
гиликтїї єз алдынча башкаруу 
иштери боюнча мамлекеттик 
агенттиги жана Социалдык фон-
ду жолугушат. 27-июлда энерге-
тика министри Доскул Бекмур-
заев, коргоо министри Бактыбек 
Бекболотов жана юстиция ми-
нистри Аяз Баетов журналист-
тер менен жолугушууга катышат. 
Жолугушуулар бейформал шарт-
та єтєт. Алгач биринчи жарым 
жылдыктын жыйынтыгы боюнча 
бет ачар сунушталып, андан соў 
ЖМКнын єкїлдєрїнїн сурооло-
руна жооп беришет.
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Жетинчи чакырылыштагы 
парламент толук 6 ай иштеп, 
жайкы тыныгууга кетти. Эске 
салсак, Жогорку Кеўешке шайлоолор 
2021-жылдын 28-ноябрында єтїп, 
29-декабрда жетинчи чакырылыш 
єз ишин баштаган.

Алты ай аралыгында жетинчи ча-
кырылыштын депутаттары 33 жал-
пы отурум єткєрїп, 41 мыйзам, 276 
токтом кабыл алды. Мындан тыш-
кары парламенттин жарым жылдык 
ишмердигинде жарандардан тїшкєн 
7628 кайрылуу каралып, 6000ден 
ашуун жолугушуулар, конференция, 
тегерек столдор жана парламенттик 
кызматташтык алкагында 33 жолу-
гушуу єткєрїї менен жыйынтык-
талды. Булар туурасында Жогорку 
Кеўештин Тєрагасы Талант Мамы-
тов акыркы жыйында сїйлєп жатып 
белгилеп єттї. 

Биринчи сессияда кабыл алын-
ган 41 мыйзамдын катарында жол 
тармагын жакшыртуу, мамлекеттин 
экономикалык кызыкчылыктарын 
коргогон жана коомдук маанидеги 
бир катар мыйзамдар бар. Ошондой 
эле борборубуз Бишкектин коомдук 
транспорту жана экологиялык аба-
лын жакшыртууга байланыштуу 
мыйзам жактырылып, бул багытта 
иштин башталышына жашыл жарык 
берилгенин белгилєєгє болот. “Биш-
кек автобустары” долбоору боюнча 
Кыргыз Республикасы менен Евро-
па реконструкциялоо жана єнїктї-
рїї банкынын ортосунда борбордун 
автопаркын жаўылоо їчїн кредит-
тик жана гранттык макулдашуусу-
на ылайык жеўилдетилген шартта 
33 млн евро берилмекчи. Анын 25 
миллиону кредит, 8 миллиону кай-
тарымсыз каражат. Бул каражат-
тарга экологиялык жактан таза жа-
на їнємдїї, сыйымдуулугу чоў 250 
автобус сатылып алынмакчы. Мэ-
рия тараптан да шаардык транспорт 
маселесин чечїї багытында иштер 
жїрїп жатканы белгилїї. Шаардык 
транспорт маселесин чечїї бїгїнкї 
кїндїн актуалдуу маселеси экенди-
ги калетсиз. 

Мындан тышкары биринчи сес-
сияда “Кыргыз Республикасында 
жер кєчкї тобокелдиктерин башка-
руу” долбоору боюнча да макулда-
шуу ратификацияланды. Жер шар-
тыбыз боюнча бул маселе да олут-
туу кєйгєй болуп келет. Макулдашуу 
мыйзамына ылайык Азия єнїктї-
рїї банкы 39 млн доллар акча бєлїп, 
анын 25,3 млн доллары грант тїрїн-
дє берилмекчи. Бул каражаттарга                                                                 
3 млн чарчы метр аянттагы тоо кыр-
калары тїшїрїлїп, 40 чакырымга 
жакын кургатуучу арыктар тарты-
лат. 20 тилкеде жер кєчкї кубулуш-
тарына онлайн байкоо жїргїзїїгє 
мїмкїндїк берїїчї кєп деўгээлдїї 
мониторинг системасы тїзїлєт. 

Мыйзамсыз жер тилкелерин ээлеп, 
їй салып алышкандардын маселе-
си канча мезгилден бери єлкєбїздє 
олуттуу кєйгєй болуп чечилбей кел-
ген. Алардын салып алган їйлєрїн 
тїртїп салууга эч ким батынбай кел-
ди. Ошол эле учурда бул кєйгєйдї 
ачык айтып, “ары карап ыйлап, бе-
ри карап кїлїп”, алардын жер укугун 
таанууга да эрк жетпеди. Бул жагы-
нан Президент Садыр Жапаров бїт 
жоопкерчиликти єзїнє алып, миў-
деген їй-бїлєлєргє ажаат ачып, ка-
рапайым калктын кєўїлїн ала ал-
ды. Натыйжада бир жолку жер му-
напысын жарыялаган “Жер-укуктук 

мамилелерди жєнгє салуу жєнїн-
дє” жана “Кыргыз Республикасы-
нын айрым мыйзам актыларына 
(КР Жер жана Токой кодексине, 
Жер участокторун которуу (транс-
формациялоо) жєнїндє КР мыйза-
мына) єзгєртїїлєрдї киргизїї туу-
ралуу мыйзамдар кабыл алынды. 
Бул мыйзамдарда жарандардын жер 
участокторуна менчик укугун таа-
нуу, жер мунапысын жїргїзїїнїн 
шарттарын жана тартибин бекемдєє 
боюнча бир жолку акция каралган. 
Мыйзамдын ишке ашырылышы ме-
нен республикабыз боюнча жалпы 
140 000ден ашуун їй-бїлєнїн турак 
жай маселеси чечилет. Демек, алар 
жер тилкесине курулуш жїргїзїїгє 
мыйзамдуу тїрдє укук алып, жаша-
ган жери боюнча каттала алышат. 

Жогорку Кеўеш мыйзам чыгаруу 
менен катар эле мыйзамдардын ат-
карылышына кєзємєл жїргїзє алат. 
Борбор шаарыбызда баш аламан 
мыйзамсыз курулуштар тїшїп, шаа-
рыбыздын архитектуралык коозду-
гун ойлогон киши болбоду. Бул ма-
селе боюнча парламентте Дастан Бе-
кешев башында турган атайын депу-
таттык комиссия тїзїлїп, жигердїї 
иш баштады. Мындан тышкары мам-
лекеттик мїлктї менчиктештирїї, 
калдыктарды кайра иштетїї заво-
дун курууга каралган кредиттик жа-
на гранттык каражаттарды максат-
туу пайдалануу маселелерин илик-
тєє боюнча да убактылуу депутат-
тык комиссиялар тїзїлгєн. Бул ко-
миссиялардын ишинин жыйынты-
гын парламент жайкы каникулдан 
кийин иштей баштаганда коомчу-
лук кабардар болоор. 

Эл єкїлдєрї болгон парламент 
депутаттары элдин їнїн бийликке 
жеткирип, алардын чечилишине са-
лымын кошуусу биз їчїн кадыресе 
кєрїнїш. Жетинчи чакырылыштын 
депутаттары да кєнїмїш адат боюн-
ча бул жагын бат эле єздєштїрїп жа-
тышат. Баягы эле мектеп, оорука-
на, жол, кєпїрє жана башка масе-
лелер депутаттар тарабынан актив-
дїї кєтєрїлїїдє. Ушул эле маселелер 
боюнча жергиликтїї бийлик орган-
дары да иш алып барат. Бирок депу-
тат электоратын сактоо їчїн болсо 
да бул маселелерге кайрылбай коё 
албайт. Эл дагы ошого кєнїп кал-
ган. Ар кандай чарбалык жана со-
циалдык маселелерди айтып, депу-
татка кайрылышат. Чындыгында де-
путаттын биринчи милдети мыйзам 
чыгаруу ишмердиги болушу керек. 
Ошондой эле мыйзамдардын атка-
рылышына кєзємєл кылуу укугу 
да бар. Парламент бир орунда тура 
бербей алдыга жылышы, єзгєрїшї 
мезгил талабы. Бїгїн депутаттар 

єзїнїн негизги милдетине басым 
жасоого єтїшї зарыл. Болбосо ке-
чээ жакында “Єтмєк жолун оўдоого 
акчаны мамлекет берди, эмнеге де-
путаттар биз кылдык деп айтышат” 
деген сыяктуу маселе чыгышы толук 
мїмкїн. Азыр абал єзгєрдї. Мамле-
кет элдин суроо-талабына кєбїрєєк 
кєўїл бєлїп, маселелерди чечїї ара-
кетин жасоодо. Парламент сапаттуу 
мыйзамдарды чыгарып, анын атка-
рылышын кєзємєлдєє менен бул жа-
гынан элге жардам бере алат. Сапат-
туу, турмушка алгылыктуу мыйзам 
жазыш їчїн парламент курамы да 
сапаттуу болушу керек.

Канткен менен жетинчи чакыры-
лышка шайлоо бир топ жаўы эреже-
лер менен єттї. Бул жолу партиялык 
лидерлердин диктатурасы же айрым 
учурда айтылып жїргєндєй мандат 
сатуу бизнесине чекит коюлуп, та-
лапкерлер алган добушуна жараша 
мандатка ээ болушту. Мурдагыдай 
“алтын” мандат делип алдыўкы он-
дукка коюлуп, кызылдай акчанын 
кїчї менен депутат болгондор бол-
гон жок. Ошондой эле тїздєн-тїз эл-
дин элегинен єтїп, бир мандаттуу 
округдардан 36 депутат шайланып 
келишти. Бул эрежелер парламент 
депутаттарынын сапаттык курамы-
на оў таасирин тийгизет деген їмїт 
болгон. Иш жїзїндє кандай болду, 
аны дагы алдыдагы тєрт жыл ичин-
де кєрє жатарбыз. Азырынча парла-
менттеги жаўы жїздєрдєн жарк этип 
элге кєрїнїп, єзгєчєлєнгєнї болгон 
жок. Антсе да Нарын шайлоо окру-
гунан шайланып келген жаш депутат 
Улан Бакасов “мен пикиримди ка-
газ карабай эле айттым” деп кайра-
кайра актануусу менен элге тааныл-
ды окшойт. Элге-журтка аты тааны-
мал Мирлан Самыйкожо, Нуржигит 
Кадырбеков, Эрулан Кєкїлов сыяк-
туу жаш депутаттар їчїн жетинчи 
чакырылыштын биринчи сессиясы 
“репетиция” катары парламенттин 
ичинен таанып-билїї мезгили бол-
ду окшойт. Биринчи сессия салыш-
тырмалуу кыска мєєнєттє иштеген-
диктен жаўы шайланып келген депу-
таттардын ички мїмкїнчїлїгї толук 
ачылбай калышы мїмкїн.

Парламент саясаттын кайнаган 
жери. Парламентте сєзсїз оппози-
циялык кєз караштагы депутаттар 
болбой койбойт. Алар єздєрїнїн ке-
лишкис позициясы, курч билдирїїлє-
рї менен элдин кєўїлїн буруп, упай 
топтошот. Мындай миссияны жетин-
чи чакырылышта Адахан Мадумаров 
баштаган “Бїтїн Кыргызстан” фрак-
циясынын айрым депутаттары ат-
карчудай болуп калды.

Бегим ТУРДАЛИЕВА

ТАРЖЫМАЛЫ 
БЕЛГИСИЗ 
ТААЖЫВИРУСУ 

А
кыркы суткаларда єлкєдє таажывирусун 
жуктуруп алгандардын лабораториялык 
жактан тастыкталган учурлары кєбєйїїдє. 
Кечээ 18-июлга карата 88 адамдан вирус та-

былды. Бул тууралуу Ооруларды алдын алуу жана мам-
лекеттик санитардык-эпидемиологиялык кєзємєл де-
партаменти маалымдады. Эл арасында сасык тумоого 
кабылып, ооруп жаткандардын саны да єсїп жатка-
ны айтылууда. Эске салсак, эки жыл мурда дал ушул 
учурда єлкєдє бул илдет єз апогейине жетип, каза бол-
гондордун саны тездик менен кєбєйїп, 2020-жылдын 
июль айы “кара июль” аталган. Андан кийин дїйнєдє 
бул илдеттин статистикасы басаўдап, кєп єлкєлєр-
дє чектєєлєр алынып, коомчулук мурдагы жашоо 
шартка кайткан. Бирок, ДСУ ушул айда дагы илдет 
кайрадан кєбєйїп, бизге жакынкы Єзбекстан жана 
Казакстан єлкєлєрї карантин режимине єтє башта-
ганын билдирди. Ооруларды алдын алуу жана мам-
лекеттик санитардык-эпидемиологиялык кєзємєл 
департаменти учурда ооруканаларга оорунун бел-
гилерине даттанып кайрылгандар кєбєйїп жатканын 
билдирди. Ал ортодо Республикалык штаб таржыма-
лы белгисиз коронавирустан улам ооруканага тїш-
кєндєрдїн саны кєбєйїп бара жатат деген маалымат 
таратты. Расмий маалыматка караганда дарыланып 
жаткандардын басымдуу бєлїгї вируска каршы эм-
делбегендер болууда. 

Саламаттык сактоо министринин милдетин 
аткаруучу Жаркынбек КАСЫМБЕКОВ:

- Саламаттык сак-
тоо министрлиги учур-
да бул илдет менен кї-
рєшїїгє толук даяр. 
Болгону биз буга че-
йин вакцинация масе-
лесин элге таўуулабай, 
ыктыярдуулукка ыктап 
койгондугубуздан улам 
эмделгендердин жалпы 
кєрсєткїчї 19,4 пайыз 
гана болууда. Бул єтє 
тємєнкї кєрсєткїч. Де-
мек, илдет кїчєсє, илдетти жуктуруп алчулар кєп бо-
лушу ыктымал. Бирок, жамааттык иммунитет пайда 
болгондугун да белгилеп кетїїбїз керек. Азыр дїрбє-
лєўгє алдыруунун кажети жок. Абал кооптуу да, кор-
кунучтуу эмес, толук кєзємєлдє. 

Фармацевт Асель БЕКБОЛСУН кызы:

- Мындан эки апта 
мурда сасык тумоого 
каршы дары-дармекке 
болгон суроо-талап 
кїч алган. Дары сурап 
келгендер кєбїнчє де-
не табын тїшїргєн да-
рыларды сатып алып 
жатышкан. Андан ки-
йин эле коронавирус-
тун кайрадан кїч ал-
гандыгы тууралуу маа-
лымат чыкты. Негизи 

бул илдеттин бар же жок экендиги тууралуу кєп миф-
тер, далилдер айтылып келди. Тилекке каршы бул ви-
рус бар. Андыктан андан сактануу керек. Дарыгерлер-
дин айтымында учурда єлкєдє коронавирустун жеўил 
тїрї жїрїп жатат. 

Алматы шаарынын тургуну 
Ботагєз АЙТЖАНОВА:

- Казакстанда беткап 
тагуу боюнча режим 
киргени менен азырынча 
ал аткарыла элек. Эл ка-
димкидей эле аралашып 
жїрїшєт. Абал тынч. 
Эки жыл мурдагыдай 
болуп дїрбєлєўгє тїш-
кєн эч ким жок. Коомдук 
жайлардын дээрлик баа-
ры кадимкидей тартипте 
иштеп жатат. 

Жазгїл КЕНЖЕТАЕВА

Абал кєзємєлдєАЛТЫ АЙДЫН АРЫМЫ

ШАРТ ЄЗГЄРДЇ, 
ДЕПУТАТТАРДЫН ИШИЧИ?..
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Єўчєй алдыўкы интеллектуал-
дар менен окумуштуулар чогу-
луп, аскер кызматчылары ме-
нен бирге эл аралык деўгээлдеги 
илимий иш-чара уюштуруп, жал-
пы талкууга баягы кєндїм адат-
тан тыш теманы тандап, анын 
жїрїшїндє кыргыз элинин єтє 
аялуу баалуулуктары, эў баш-
кы дєєлєттєрї жєнїндє дарек-
тїї сєз козгоп, данектїї кеп са-
лып, орошон ой курууга белсен-
гениўиздер їчїн чоў ыраазычы-
лык билдирем. 

Жанагы «адаттан тыш» деген 
сєзїмдїн жєнї бар. “Манас” эпо-
сун жакындан билген жана та-
рыхчы катары айтсам, улуттук 
аскер єнєрї – єтє аз изилден-
ген тема. Мен билгенден аскер 
адамдарынын чєйрєсїндє «Ма-
нас» эпосундагы аскер єнєрї, 
анын тактикалык жана страте-
гиялык усулдары, аскерий курал-
жарактар жєнїндє маселени эл 
аралык деўгээлде талкуулоо жє-
рєлгєсї буга чейин болгон эмес. 
Ошондуктан, бул иш-чараны 
дагы бир илимий-практикалык 
саамалык катары карасак болот. 

Бул иш-чаранын Кыргыз Рес-
публикасынын Президенти              
Садыр Жапаровдун Улуттук нарк 
жаатындагы жарлыктар топто-
мунун бир бєлїгї болуп эсептел-
ген “Манас” эпосунун їчилтигин 
ар тараптан изилдєє боюнча ко-
шумча чаралар жєнїндє” жар-
лыкка жармакташ єтїп жатка-
ны андан бетер кубанычтуу. Пре-
зиденттин дал ушул жарлыктары 
– биздин улуттук идеологиябыз-
дын єзєгїн тїзгєн мамлекеттик 
деўгээлдеги концептуалдуу до-
кументтер болуп саналат. 

Азыр дїйнє бат єзгєрїп жатат. 
Бїткїл адамзат цивилизациялык 
да, аймактык да, концептуалдык 
дагы мїнєздєгї коркунучтар-
га дуушар болууда. Босогобуз-
да сагалап турган дїйнєлїк со-
гуш, экологиялык жана техно-
гендик капсалаўдар адам бала-
сы жашайбы же жашабайбы де-
ген маселени кабыргасынан кой-
ду. Мындай арабєк абал кїтїїсїз 
кандуу кагылыштарды жарата-
ры бышык. Ошентип, биз азыр 
ишеним артаар дїйнєлїк жаўы 

идеялар жок кырдаалда жашап 
жатабыз. 

Мына ушундай кыйчалыш 
кырдаалда аскер адамдарынын 
элибиздин эзелтеден келаткан 
«Манас» сындуу улуу табериги-
не кайрылышы бекеринен эмес. 
Армияда кызмат єтєгєндєр-
дїн басымдуу бєлїгї – жаўы-
дан чоў турмуш босогосун атта-
ган жапжаш уландар. «Куш уя-
дан эмне кєрсє – ошону алат» 
демекчи, милдеттїї аскер кыз-
матын єтєє алар їчїн турмуш-
тук таалим-тарбиянын, атуулдук 
ариетти калыптандыруунун, чы-
ныгы жигит катары жетилїїнїн 
чоў мектеби болуп саналат. 

Кыргыздар 3 миў жылдан 
ашуун тарыхый таржымалы бар 
эў байыркы элдердин бири. Кыр-
гыздар менен колтукташ жаша-
ган жїздєгєн уруулар болгон, 
алар азыр каякта? Алар эбак 
эле тарыхый аренадан сїрїлїп 
калган, улут катары калыптана 
албай туш-тушка чачылып кет-
ти. Ал тургай, кыргыздын атын 
тарыхта калтырып, ошо кїндєн 
ушу кїн жашап жаткан ири элдер 
деле єздєрїнїн баштапкы атын 
сактай алган жок. Бирок, тагдыр 
жазмышы экен, биз кыргыздын 
єз аты менен эл катары сакталып 
калдык. 

Кыргыздын катаал сыноолор-
дун кыл чыпкасынан єтїп, тїп-
тїї эл катары сакталып калы-
шында кєптєгєн коомдук-саясий 
жана социалдык-экономикалык 
факторлор бар. Албетте, анын 
ичинде байыртан келаткан ас-
кердик єнєрї да бар. Бирок, 
мында кыргыздардын каарман-
дыгы менен атуулдук ариети 
чечїїчї фактор болгону эч та-
лашсыз. Ошондон улам, «Ма-
нас» эпосу кїнї бїгїн да кыр-
гыз мамлекетинин гимни менен 
желегиндей эле улуттук идент-
тїїлїктїн символу болуп турат. 

Оомалуу-тєкмєлїї кыргыз та-
рыхындагы эў кєрїнїктїї орун 
Энесай дооруна туш келет. Кыр-
гыздар I-III кылымда байыркы 
Таштык маданиятын тїптєгєн. 
Ал эми IX кылымда Улуу Кыр-
гыз каганаты тїзїлїп, анын 
аймагы азыркы Монголиядан 

Теўир-Тоого чейин созулган. 
Тандамалуу темир иштеткен, 
курал-жарактын эў мыкты їл-
гїлєрї жасалган, ошого жараша 
аскерий єнєрї да єнїккєн, єз-
дєрїнїн рун жазуусу болгон, эл 
аралык катнаш, аскерий бирим-
дик жана соода-сатык мамиле-
лерин тїзгєн. 

«Манас» эпосу – кыргыз эли-
нин тарыхый энциклопедиясы» 
деген аныктаманын эч кале-
ти жок. Анда элибиздин тарых-
таржымалы, кєєнєргїс кєркєм 
кїчкє жалгашкан акыл-парасаты 
тїгєл камтылган. Ошондой эле, 
тарых барагында белгисиз кал-
ган элдердин, уруулардын, адам-
дардын аттары, жер-суу аталыш-
тары, карманып келген каада-
салттар, аскер єнєрї, курал-
жарактары, турмуш-тиричилик 
буюмдары, айтор, мезгил элеги-
нен иргелген окуялардын баары 
бар. Чынында эле ушундай. 

Ошону менен бирге, мен бул 
жерде “Манас” эпосун байыркы 
кыргыздардын аскер єнєр эн-
циклопедиясы деп атагым ке-
лип турат. 

“Така туякты, туяк тулпар-
ды, тулпар эрди, эр элди сак-
тайт!” демекчи, жалпы аскер 
єнєрї, бардык аскердик курал-
жарактар, аскерий айла-амалдар, 
аларды колдонгон тарыхый 
адамдар менен уламышка айлан-
ган каармандардын жеке тагды-
ры бири-бири менен єтє тыгыз 
чырмалышкан.

АСКЕРДИК 
КУРАЛ-ЖАРАКТАР

Курал-жарактар негизинен ко-
ло, темир, болот, курч сындуу 
бышык металлдан жасалган. Ки-
йин мылтык пайда болуп, анын 
найына сай салына баштаган. 
“Курама темир курч болот» де-
генине караганда, алар ар башка 
темир кошундуларынан бышык-
талып жасалса керек. Бул или-
мий жактан негизделген. Азыр 
аскерий куралдарды єндїрїї 
жаатында дал ушундай алдыў-
кы технологиялар жана нанотех-
нологиялар колдонулат. 

Андан тышкары, кылыч, шам-
шар, канжар, кыўырак, най-
за, шалк этме, айбалта, чокмор, 
сыйыртмак, жаа, мылтык, жаза-
йыл єўдїї чабуул куралдары ме-
нен катар зоот, каттама, калкан, 
туулга сыяктуу коргонуу жаб-
дыктары да кошо жасалган. 

«Манас» эпосунда башкы каар-
мандарга, айрыкча Манаска 
таандык ар бир курал-жарактын 
єзїнчє таржымалы, аларга ээ 
болуу тарыхы кеўири баянда-
лат. Алардын кайдан жана кан-
дай шартта келгени же ким та-
рабынан кантип жасалгандыгы 
жєнїндє толук кабар берилет. 
Алардын энчилїї кылычы, тї-
пєктїї найзасы, кєрєгєч дїрбї-
сї, жазбай аткан мылтыгы болот. 
Жебе менен кылычтын эле кан-
ча тїрї бар...

Мисалы, асмандан тїшкєн ал-
ты курчтун (азыркы тил менен 
айтканда – метеориттин) ар би-
ринин єзїнчє касиети бар. Ма-
настын курал-жарагы мына ошол 
курчтан жасалган. Демек, кыр-
гыздардын асмандан тїшкєн кє-
мїртек менен байытылган метео-
рит металлдарын иштетїї техно-
логиясын билген. Алтайдагы те-
мир мештер азыр дагы сакталуу 
бойдон турат. 

АСКЕРДИК ТЇЗЇМ 
КАЛЫБЫ

“Манас” эпосунда он башы, 
жїз башы, миў башы, тїмєн ба-
шы, кол башы, оў канат, сол ка-
нат, туу башы деген аскерий тї-
зїмдїк аталыштар бар. Алардын 
єз алдынча кеўештери, азыркы 
тил менен айтканда, жалпы ас-
кер колунун жана анын ажырым 
бєлїктєрїнїн аскердик штабда-
ры иштеген. 

Манас баатыр чоў жїрїшкє 
аттанганда кол башчылык мил-
детин Бакай менен Алмамбетке 
убактылуу єткєрїп берип, єзї 
катардагы жоокер катары Таз-
байматтын ондук тобуна кир-
чї экен. Бир жолу Алмамбет 
жалпы аскерди тїгєлдєп калат. 
Тазбаймат дагы єз ондугун са-
найт: тогузу бар – бири жок. Ары 

чуркайт, бери чуркайт, ана са-
найт, дагы санайт, жоготконун 
таппайт, ачуусу келет, бушай-
ман болот. Кєрсє, жарыктык ки-
ши кан Манасты катарга кошпой 
калыптыр. 

Ошондой эле, дастандын ай-
рым варианттарында Тазбай-
маттын кээде єзїн дагы ондук-
ка кошо санап, ондон ашкан бир 
кишисин таптакыр таппай уба-
ра болгон, кїлкїгє калган дагы 
жайы бар...

АСКЕРДИК 
АЙЛА-АМАЛДАР

Эпосто “Чоў казат”, “Кичи ка-
зат” деген аскерий жїрїштєрдїн 
аттары, чалгын топ, жекеме-жеке 
же жекме-жек, ат коюу, жарып 
єтїї, ит урушун салуу, орой ча-
луу, топ жаруу, бириндетип тал-
калоо, буктурма, куугун, ташкап-
кан, жортуул, чалгын, кайгуул, 
жер чалуу, тосот, чабарман, тыў-
чы деген сыяктуу аскерий такти-
калык жана стратегиялык айла-
амалдар да айтылат. Алар кєп 
жагынан азыркы заманбап аске-
рий аталыштарга дал келет. Ми-
салы, Айчїрєктєй аккуу кейпин 
кийип алып жер чалуу ыкмасы 
азыркы дрондук чалгын кура-
лынын сыпатын элестетип жат-
кан жокпу?..

МАНАСТЫН 
КУРАЛ-ЖАРАКТАРЫ 
ЖЄНЇНДЄ 
УЛАМЫШ

«Манаста» чагылдырылган 
курал-жарактар негизинен эн-
чилїї ат менен аталат. Мындай 
салт элдик дастандардын кєбї-
нє мїнєздїї. Манас баатыр дагы 
єзїнїн энчилїї курал-жарагына 
кандайдыр бир касиеттїї жогор-
ку кїчтїн, бизче айтканда, Жа-
раткандын колдоосу менен ээ бо-
лот. 

Манас он тєрт жашка чыгып, 
эрезеге жетет. Ал жанына жети 
жолдош алып, Їч-Аралга ууга 
барат. Кийик карап, аў издеген 
жолдош-жоролору бириндеп 
туш-тушка кетет. Эсилдин башы 
Боз-Дєбєгє чыгып, туш тарапка 
кєз чаптырып турганда, тємєн-
дєгї єзєн суунун боюнан бир топ 
чоочун адамды кєрєт. Манас ак-
малай барып жєн-жайын сурайт. 
Алардын башчысы Айкожо ат-
туу кєп жашаган касиеттїї ка-
ры экен. Ал атайын алыстан Ма-
насты издеп келгенин айтып, ага 
башка бир касиеттїї адамдын 
аманаты катары Аккелте мыл-
тык менен Ачалбарс кылычты 
тартуулайт.

“Жеўген – жетим, жекчил – 
кєп” дейт, анысы кандай, Ма-
нас баатыр єлгєндє, анын жак-
шылыгын кєрє албай ичинен 
ирип, тышынан тымып жїргєн 
аталаш тууганы Абыке мене Кє-
бєш бири-бирине эми бул каты-
нын мен алам, тигинисин сен ал-
гын деп, кєўїлїн бузуп турган-
да, жалгыз уулу Семетейди жете-
леген Каныкей энебиз Букарда-
гы тєркїнїн кєздєй качып куту-
лат. Ал эми Манастын Аккелте, 
Ачалбарс, Зулпукор, Наркески, 
Аколпок баштаган жоо-жарагы 
Абыке-Кєбєштїн колунда калат. 

А бирок, ар куралдын анты бар 
эмеспи, Ачалбарс кылыч суурул-
бай, Сырнайза сунулбай, Аккел-
те мылтык атылбай, Наркескиси 
катылбай, Аколпогу кийилбей 

"МАНАС" ДАСТАНЫНДАГЫ АСКЕРДИК ЄНЄР

Мамлекеттик катчы Сїйїнбек КАСМАМБЕТОВ: 

«ТАКА ТУЯКТЫ, ТУЯК ТУЛПАРДЫ, 
ТУЛПАР ЭРДИ, ЭР ЭЛДИ САКТАЙТ!»

Ушул жылдын 14-16-июлунда 
Ысык-Кєлдїн Тамга айылындагы 
Аскер санаторийинде Кыргыз 

Республикасынын Президентинин 
“Манас” эпосунун їчилтигин ар тараптан 
изилдєє боюнча кошумча чаралар 
жєнїндє” жарлыгын ишке ашыруу 
алкагында «Манас» эпосундагы аскер 
єнєрї” темасында эл аралык илимий-
практикалык конференция єттї. Эл 
аралык иш-чарага мамлекеттик жана 
жергиликтїї бийлик органдарынын 
єкїлдєрї, парламент депутаттары, аскер 
кызматчылары, Россия, Индия, Тїркия, 
Казакстан аскер атташелери, жалпыга 
маалымдоо каражаттарынын єкїлдєрї, 
окумуштуулар менен адистер катышты. 
Биз тємєндє Кыргыз Республикасынын 
мамлекеттик катчысы Сїйїнбек 
Касмамбетовдун конференцияда 
жасаган баяндамасынын негизинде 
даярдалган материалга окурмандын 
назарын бурабыз.
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коёт. Кєрсє, Манас атанын 
курал-жарактары башка адамдын 
амирине баш ийбейт, єз ээсинин 
колуна тийгенде гана адилеттїї 
ак кызматын єтєйт тура. Ошен-
тип, Манастын ал курал-жарагы 
тєрдє илинип тургандан башка-
га жарабайт.

Кийин Семетей эр жеткен соў, 
кыргыз кыйырына кайтып ке-
лип, атасынан калган мурасын 
аларда, абалары Абыке менен 
Кєбєштїн айынан кєптєгєн кы-
йынчылыктарга кабылат. Акы-
ры ал бийлигине манчыркап эр-
демсинген Кєбєш менен жекеме-
жеке кармашкан учурда кєп жы-
лы тєрдє їн-жыўсыз илинип тур-
ган Аккелтеден шїйшїўдєп кан 
агат, єзїнєн єзї эле ары-бери 
чайпалып, тырсылдап добуш чы-
гарып, чыныгы ээсин тааныган-
дай алданеден жакшылык жы-
шаанын берет. 

Азыркы тил менен айткан-
да, Аккелте, Ачалбарс, Зулпу-
кор, Наркески, Аколпок заман-
бап технологиянын жардамы 
коддолгон курал-жарак катары 
сыпатталат. Жоокердик курал-
дарга мїнєздїї мындай мифо-
логиялык уламыштар “Манас” 
эпосунун бардык бєлїктєрїндє 
кездешет. 

Эў башкысы, ушу тапта байыр-
кы кыргыз элине таандык “Ма-
нас” эпосу баш болгон элдик дас-
тандарыбызда чагылдырылган 
курал-жарактардын тїрлєрї-
нїн басымдуу бєлїгїнїн їлгї-
лєрї табылып, алардын колдо-
нуу багыты менен тартиби эбак 
эле тарыхый-прикладдык жак-
тан далилденген десек болот. 
Узак жылдар бою Алтай, Тїш-
тїк Сибирь, Монголия, Борбор 
Азиянын чєлкємїндє археоло-
гиялык изилдєєлєрдї жїргїз-
гєн белгилїї орус окумуштуусу 
Юлий Худяковдун "Энесай кыр-
гыздарынын VI-XII кылымдарда-
гы курал-жарактары" аттуу ките-
би бар. Мен ал киши менен кєзї 
тирїї кезинде сїйлєшїп калдым, 
кайтыш болгонуна бир жыл то-
ло элек, абдан билимдїї, кыргыз 
эли їчїн абдан кїйгєн адам эле. 

Юлий Худяков єзїнїн илимий 
эмгектеринде, жалпыга маалым-
доо каражаттарына берген маек-
теринде археологиялык изил-
дєєлєрдїн жїрїшїндє байыркы 
кыргыздардын курал-жарактары 
кєп табылганын, айрыкча темир 
буюмдар менен маданий эсте-
ликтер абдан жакшы сакталып 
калганын, ошол кезде аскердик 
єнєр жаатындагы чоў єсїш бай-
калганын, алтургай айрым учур-
ларда курал-жарактар менен ата-
йын тажрыйбалар жїргїзїлїп, 
алар кыйла єркїндєтїлгєнїн ба-
са белгилейт.

“Башка элдерге салыштырма-
луу кыргыздар IX-X кылымдарда 
аскер єнєрї жагынан кыйла ал-
дыга озуп кеткен. Буга мисалдар 
арбын. Ушу тапта учу їч миздїї 
келген бир жебе сакталып турат. 
Анын технологиясы кыргыздар 
тарабынан ойлоп табылгандык-
тан, "хыргыс-ова" аталат. Жебе-
нин огу бир аз кайрылган. Аде-
генде жебе тебелендиде калып, 
ушундай формага келип кал-
са керек деп ойлогонбуз. Бирок, 
дыкат изилдеп чыккан соў, же-
бенин огу атайын ушундай тїрдє 
жасалганына кєзїбїз жетти. Огу 
бир капталга кайрылып турган 
жебе жаага теў салмактуулукту 
камсыздап, душманын таамай 
аткан. Эў кызыгы, мындай же-
бе тїрїнє заманбап адистер дагы 
кызыгып, азыр бронебаллистика 
жаатында аэродинамикалык ок-
тор пайда боло баштады», - дейт 
Юлий Худяков.

Бул арадан нечендеген доор 

алмашып, нечендеген кылымдар-
ды аттап кайра бизге трансфор-
мациялануу кубулушунун бир 
мисалы. Демек, муну байыркы 
кыргыздардын заманбап курал-
жарактын єнїгїшїнє техноло-
гиялык жактан кошкон салымы 
катары да карасак болот. 

Ал тургай, ат жабдык тутуму-
на кирген їзєўгїнїн пайда бо-
луу таржымалы да кызык. Кєч-
мєн элдин їзєўгїсї їз маалын-
да аскерий согуш єнєрїндє чоў 
тєўкєрїш жасаптыр. Башка эл-
дер ал кезде їзєўгї колдонгон 
эмес. Кєрсє, їзєўгїнї чирене 
тепкен жоокер бутун салаўдата 
ат минген адамга караганда бир 
топ артыкчылыкка ээ болгон: ко-
шумча таяныч катары атка бе-
кем отурган, кылыч чапканга 
да, жаа тартканга да, найза сун-
ганга да, атаандашын ат їстїнєн 
алып жыкканга да кыйла ыўгай-
луу экен. Андан тышкары, узун 
боолуу кош їзєўгї шал этме ка-
ра курал катары да колдонулга-
нын жакшы билсеўиздер керек.

Муну кыраакы кыргыз алыс-
тагы атчан адамдын їзєўгїсїн 
узун-кыска тартканынан эле 
кандай максат менен келатка-
нын жазгырбай билген. Анткени, 
душман сїргєнгє, жоо чапканга, 
кек алганга, жылкы тийгенге ат-
танган кыргыз баласы їзєўгїсїн 
кыска тартып, алыс жолдо орто 
тартып, жайчылыкта узун тар-
тып теминет. 

Азыркы замандын чакырыкта-
ры барган сайын кїч алып, алар-
дын коркунучтары кєп кырдуу 
жана аймактар аралык мїнєз-
гє ээ болууда. Коомчулук ара-
сы кыйла радикалдашып барат. 
Айрыкча Борбордук Азия чєл-
кємїндє террордук жана экс-
тремисттик коркунучтар буга 
чейин эле болуп келген, болуп 
турат. Кырсык айттырбай келет, 
душман кїтїїсїз басат, биз ан-
дай жагымсыз жагдайларга да-
йыма даяр болуубуз керек.

Албетте, Мекенге кызмат кы-
луу, анын кызыкчылыгын кор-
гоо їчїн єз элинин атуулу бо-
луу аздык кылат. Ал їчїн азыр-
кы аскер адамы єз элинин тарых-
таржымалын жатык билген, 
улуттук наркты сыйлаган адам 
болууга милдеттїї. Азыркы ас-
кер адамынын дени сак, денеси 
чымыр, кїжїрмєн, акылы ту-
нук, жан дїйнєсї таза, деми кїч-
тїї, физикалык, теориялык жа-
на практикалык даярдыгы же-
тиштїї болууга тийиш. Ансыз 
кыйын. Заман талабы ушундай! 

Биздин башкы максат – Кыр-
гызстандын аймактык бїтїн-
дїгїн сактоо, анын кєз каран-
дысыздыгын коргоо, коомдун 
жашоо-турмушун турукташты-
руу, мамлекеттин коопсузду-
гун камсыз кылуу, єлкєнї ар та-
раптуу єнїктїрїї, калк турму-
шун жакшыртуу, ошондой эле 
илим-билимдїї, нарк-насилдїї, 
таалим-тарбиялуу, ден соолу-
гу чыў жаўы муундун єкїлдє-
рїн єстїрїї. Анткени, келечек – 
жаштардын колунда!

«Манас» дастанында кылым-
дар кыйырын кырча басып ке-
латкан тїптїї кыргыз журтунун 
элдїїлїгї, алардын биримдиги 
тууралуу минтип айтылат: 

Бєлїнбє, кыргыз, бєлїнбє, 
Бєлїнсєў бєрї жеп кетет. 
Бєлїнїп калды кыргыз деп, 
Бєлєк элге кеп кетет!..
Мына, даанышман Бакай баба-

быз баштаган ата-жотолорубуздун 
байыртан келаткан чакырыгы, 
туу туткан урааны. Бєлїнбєйлї, 
кыргыз эл, биригели. Бирикпе-
ген – тирикпейт! Биздин улут-
тук идеологиябыздын башаты 
да дал ушул биримдикте турат. 

КУЛАГЫЎА КЇМЇШ СЫРГА

Єткєн аптада Президент 
Садыр Жапаров жарым жылдын 
жыйынтыктары боюнча 
Министрлер Кабинетинин 
жыйынын єткєрдї. Мамлекет 
башчысы социалдык-
экономикалык єнїгїї 
багытында жетишилген 
ийгиликтер менен катар 
кемчиликтерди белгилеп, 
алдыга милдеттерди койду. 

Президенттин мамлекеттик 
органдардын жетекчилери-
не койгон талабы, аткарылган 
жана алдыда аткарылчу иштер 
туурасында гезитибиздин єт-
кєн санында жаздык. Бул ирет 
Мамлекет башчысынын айыл 
єкмєттєрїн, акимдерди, облус 
жетекчилерин, жалпы эле бюд-
жеттен айлык алган ар бир мам-
лекеттик жана муниципалдык 
кызматкерлерди жалпыга маа-
лымдоо каражаттары аркылуу 
аткарган иштери боюнча маалы-
мат берип турууну милдеттен-
диргенине токтолгубуз келет. 

Азыркы учурда мамлекети-
бизде абдан эле кєп иштер жа-
салууда. Бирок алар боюнча эл 
ичине толук маалымат жетпей 
жатат. Эгерде аймак жетекчи-
лери, министрлер, мамлекет-
тик мекемелердин жетекчиле-
ри маалымат каражаттарына 
убагында маалымат берип, ак-
тивдїї иштешсе Президент айт-
кандай “капсула эле салып жа-
тасыўар, качан бїтєт” деген су-
роо чыкпайт эле. 

Президент Садыр Жапаров 
бир жарым жылдык президент-
тик мєєнєтїндє региондорго 
тез-тез чыгып, жеринде масе-
лелер менен таанышып, эл ме-
нен жолугушууларды єткєрїїдє. 
Мамлекет башчысы кайда бар-
басын карапайым калк аралап, 
алардын кєйгєйлєрїн угууга 
даяр. Ал ошондой эле мамле-
кеттик органдардын жетекчиле-
ринен да ушуну талап кылууда. 
Жакында эле Башкы прокурор 
Курманкул Зулушев, Министр-
лер Кабинетинин Тєрагасынын 
орун басары Бакыт Тєрєбаев, 
ички иштер министри Улан 
Ниязбеков аймактарды кыды-
рып, эл менен жолугушууларды 
єткєрїп келишти. Элдин турму-
шуна байланыштуу кєйгєйлєрдї 
алардын єз оозунан уккан таа-
сирдїї болот эмеспи. Мамлекет 

башчысы ошондой эле министр-
ликтердин жетекчилерин, жер-
гиликтїї бийлик органдары-
нын башчыларынан да ушун-
дай эле аракеттерди кїтєєрїн 
айтып келет.

Азыркы учурда соцтармак-
тар єнїгїп, маалымат булагы 
арбыды. Бирок соцтармактар-
да такталбаган, кээде кандай-
дыр кызыкчылыктар менен жа-
зылган материалдар орун алган 
учурлар кездешет. Аларды оку-
ган адам чын-тєгїнїн ажыра-
тып билиши кыйын. Ошентсе да 
алар кандайдыр бир деўгээлде 
коомдук пикирди тїзїп жатка-
ны белгилїї. 

Журналистиканын коом ал-
дында єзїнїн аткарган мис-
сиясы бар. Азыр блогер деген-
дин баары эле журналист ка-
тары кабылданып, алар менен 
бир катарга туруп калды. Бирок 
алардын баарында эле кесиптик, 
коомдук жоопкерчилик бар деп 
айта албайбыз. Андыктан мам-
лекеттик мекемелер баары бир 
салттуу жалпыга маалымдоо ка-
ражаттары менен ырааттуу иш 
алып барганы максатка ылайык. 
Єзгєчє гезиттерди ким окуйт 
эле деген аткаминерлерди да уга 
калып жїрєбїз. Эл барда гезит 
эч жок болбойт. Тескерисинче, 
єнїккєн Японияда, Америкада 
эл гезит-журналга кєўїл бєлїп, 
окурмандарынын саны кєбєйїп 
жатканын жазышууда. Ал эми 
биздин шартка келсек азыр ге-
зит окулбай калды деп айтууга 
болбойт. Єлкєбїздїн калкынын 
жарымынан кєбї айыл жеринде 
жашайт. Ошондой эле шаарда да 
гезит окууга кызыккандар ого-
ле кєп экенин биз єз ишибиз-
ден билебиз. Редакцияга ке-
лип, окуйт элем деп гезит алып 
кеткендер жетишерлик кєп. Анан 
калса биздин гезит єтє кєп бол-
босо да жетишерлик санда рес-
публикабыздын бардык айма-
гына тарайт. Гезит радио же те-
ле эмес, экранды теше тиктеп же 
радиону тыўшап отуруп уга тур-
ган. Гезитти жанына алып канча 
мезгил єтсє да таап окуй аласыў. 
Ошон їчїн гезиттин журналис-
ти ар бир жазган факты, маалы-
матка жоопкерчилик менен ка-
райт. Бул жагын аткаминерлер 
эске алып коюшу керек. 

Єлкєбїздєгї маалымат ка-
ражаттары, анын ичинде 

мамлекеттик гезит болгон 
“Эркин-Тоо” гезитинин редак-
циялык саясатынын негизин да 
мамлекеттик саясатты калкка 
жеткирїї болуп саналат. Биз єл-
кєбїздє жасалып жаткан пози-
тивдїї єзгєрїїлєр менен катар 
эле карапайым калктын тала-
бын, каалоо-тилегин бийлик-
ке жеткирип, эл менен бийлик-
тин ортосундагы чыныгы ишкер 
байланыштын тїзїлїшїнє кє-
пїрє болгубуз келет. Андыктан 
мамлекеттик мекемелердин же-
текчилери биз менен мурдагы-
дан да тыгыз кызматташуу мез-
гили келди. Бул Президентибиз-
дин талабы. Биз мамлекеттик 
басылма катары калкка туура, 
калыс, такталган маалымат жет-
кирїї биздин милдетибиз деп 
эсептейбиз жана дайыма ушу-
га аракеттенип келебиз. Мын-
да бизге ар кандай деўгээлдеги 
жетекчилер, сиздердин жарда-
мыўыздар керек. Мамлекеттик 
басылмада мамлекеттик саясат 
ар тараптуу жана ыкчам чагыл-
дырылса, ал сиздин жана биз-
дин ийгилигибиз болот. Прези-
денттин талабын жетекчиликке 
алып, биз сиздерди ачык-айрым 
жана єз ара пайдалуу кызмат-
таштыкка чакырабыз.

Президентибиз Садыр                
Жапаровдун жасаган иштериўер 
жєнїндє жалпыга маалымдоо 
каражаттары аркылуу маалымат 
берип тургула деген тапшырма-
сы аткаминерлердин маалымат 
каражаттарына карата мами-
лесин єзгєртєт деген ишенич-
тебиз. Мамлекет чоў-чоў кара-
жаттарды бєлїп, элдин турмуш-
шартын жеўилдетїїгє бардык 
аракеттерди жасоодо. Элибиз 
да жасалган жана алдыда жа-
салчу иштер боюнча так жана 
анык маалыматты алышы ке-
рек. Ошондо гана элдин бий-
ликке ишеними болот. Буга тєр-
тїнчї бийлик болгон массалык 
каражаттарынын єкїлдєрї ме-
нен бийлик органдарынын ты-
гыз жана єз ара сый-урматка 
негизделген кызматташтыгы-
нын негизинде гана жетишїїгє 
болот. Андыктан Президент                                              
Садыр Жапаровдун талабы бар-
дык аткаминерлердин “кулагы-
на кїмїш сырга” болушу керек-
тигин белгилеп коюубуз керек. 

Бегим ТУРДАЛИЕВА

ПРЕЗИДЕНТ АТКАМИНЕРЛЕРГЕ 
ТАЛАП КОЙДУ



КЄБЄЙТЇЛГЄН 
СОЦИАЛДЫК 
ТЄЛЄМДЄР ЖАНА 
КОЛДООЛОР

Єткєн жылдын 1-октябры-
нан тартып калктын аялуу кат-
марын мамлекеттик колдоого 
алуу максатында  єлкєдєгї со-
циалдык тєлємдєр байкалаар-
лык єстї. Алардын айрымдары-
на токтолсом: майыптыгы бар 
балдарга берилчї жєлєкпулдун 
єлчємї 4 миўден 8 миў сомго, 
ата-энесинин биринен ажыра-
ган балдарга миў сомдон 2 миў-
ге, томолой жетим балдар 2 миў-
ден 6 миўге, тубаса майыптыгы 
барлар їчїн 4 миў сомдон 8 миў 
сомго, 2-топтогу тубаса майып-
тар їчїн 2700 сомдон 5400 сом-
го, 3-топтогу тубаса майыптыгы 
барларга 2700 сомдон 5400 сом-
го чейин кєбєйтїлдї. Бул туба-
са майыптыгы барлар їчїн гана 
кєбєйтїлгєн кєрсєткїч. Андан 
тышкары пенсионерлерге, баа-
тыр энелерге жана башка калк-
тын аялуу катмарларынын со-
циалдык жана ден соолугунун 
абалы, даражаларына жараша 
жєлєкпулдардын дээрлик бар-
дыгы жогорулаган. Ошондой 
эле 2022-жылдын 1-июнунан 
баштап социалдык тєлємдєр-
дїн суммасы дагы бир жолу кє-
тєрїлгєн. 

Жалпысынан социалдык тє-
лємдєрдїн кєлємї 103 миў 9 жа-
ранга кєбєйтїлдї. Мындан тыш-
кары, їстїбїздєгї жылдын 1-ию-
нунан тартып “Їй-бїлєгє кємєк” 
жєлєкпулунун суммасы 810 сом-
дон 1 миў 200 сомго жогорулады. 

Президент Садыр Жапаровдун 
Жарлыгына ылайык 1-июндан 
тартып жеке ассистент кызматы 
їчїн жаш курагы боюнча чек-
тєє алынып салынды. Эми жеке 
ассистент кызматын балдар эле 
эмес, бирєєнїн кароосуна жана 
кєзємєлїнє муктаж 1-топтогу  
майыптыгы бар чоўдор дагы ала 

алышат. Ал їчїн ден соолугунун 
мїмкїнчїлїгї чектелген балдар-
га 4900 сомдон 6300 сомго чейин 
тєлєнєт. Республика боюнча же-
ке ассистент кызматын 8 миў 493 
адам аткарат. 

Їстїбїздєгї жылдын февраль 
айында Кадамжай жана Нарын 
облусунун Жумгал райондорунда   
аз камсыз болгон їй-бїлєлєрдї 
колдоого багытталган социал-
дык контракт атайын долбоору 
иштелип чыккан. Анын алка-
гында аз камсыз болгон 2800 
їй-бїлєгє чакан ишкердик баш-
тоо їчїн 100 миў сомдон берїї 
каралган. Єлкє жетекчилиги-
нин мындай кадамы аз камсыз 
болгон їй-бїлєлєрдїн турмуш-
шартын жакшыртууга жардам 
болмокчу. Аталган долбоорду 
ишке ашырууга 292 миллион сом 
бєлїнгєн. Бїгїнкї кїндє бардык 
долбоорлор ийгиликтїї болду. 
Эми бул долбоор бїт республи-
кага жайылтылат.

Азыркы учурда єлкє боюнча 
27 медициналык социалдык экс-
перттик комиссия иштейт. Анда 
жыл сайын 50 миўден ашык жа-
ран тейленет. Медициналык со-
циалдык эксперттик комиссияда 
анатомиялык кемчиликтери ме-
нен майыптык тобу дароо “мєє-
нєтсїз” белгиленип, эл аралык 
стандарттарга  жана нормалар-
га ылайык майыптыкты аныктоо 
каралып чыгат. Акыркы учурда  
медициналык социалдык экс-
перттик системасындагы же-
текчилердин 70 пайызы жаўы-
ланды. 

ЖУМУШСУЗДУК 
ЖОЛГО КОЮЛУУДА

Бїгїнкї кїндє Кыргызстан-
да жарандарды чет єлкєдє ишке 
орноштуруу боюнча 117 агент-
тик иштейт. Президент Садыр                                  
Жапаровдун «Миграциялык 
кырдаалды жакшыртууга ба-
гытталган чараларды кабыл 
алуу жєнїндє” Жарлыгынын ал-
кагында министрлик тарабынан 
92 кыргызстандык Тїштїк Ко-
реяга иштєєгє жєнєп кетишти. 
Аларды мыйзамдуу ишке орнош-
туруу ыйгарым укуктуу мамле-
кеттик органдардын ортосунда 
єз ара тїшїнїшїї жєнїндє Ме-
морандумга ылайык уюштурул-
ду. Єз убагында Тїштїк Корея-
нын жарандары єнїккєн єлкє-
лєргє барып, андан кийин меке-
нине кайтып келип, аны жогор-
ку єнїккєн мамлекеттердин деў-
гээлине жеткиргенин билебиз. 
Бїгїнкї кїндє биз менен Япония 
жана Улуу Британиянын орто-
сунда келишим тїзїлїп, Герма-
ния мамлекети менен келишимге 
кол коюлары кїтїлїїдє. Андан 
тышкары Санкт-Петербургдун 
компаниялары менен жолугушуу 
єткєрдїк. Алар биздин єлкєдєн 
барган эмгек мигранттары їчїн 
жагымдуу, ылайыктуу шарттар-
ды тїзїїгє даяр. 

Министрликтин алдында-
гы жарандарды чет єлкєгє иш-
ке орноштуруу борбору 15 жыл-
дан бери Корея Республика-
сынын ишканаларында 5 миў 

МАМЛЕКЕТ – ЖАРАНЫ МЕНЕН КЇЧТЇЇ

Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо 
жана миграция министри Кудайберген БАЗАРБАЕВ:

“ООГАНСТАНДАН 1,5 МИЎ 
ЭТНИКАЛЫК КЫРГЫЗ 
КЄЧЇРЇЛЇП КЕЛЕТ”

кыргызстандыкты жумушка ор-
ноштурган. Азыркы учурда ал 
жакта 2 миўге жакын жараныбыз 
EBS программасы боюнча тамак-
аш, кагаз єнєр жай ишканала-
рында иштеп жатышат. Алар-
дын орточо эмгек акысы 1800 
долларды тїзїп, жатакана жана 
тамак-аш жумуш берїїчїнїн эсе-
бинен болууда. Программанын 
негизги талабы – корей тилин 
тийиштїї деўгээлде билїї бо-
луп саналат. Їстїбїздєгї жылы 
корей тилинин деўгээлин текше-
рїїчї тестке 1500дєн ашуун жа-
рандарыбыз катышып, алардын 
360ка жакыны гана ийгиликтїї 
єткєн. Андыктан “сен канча тил 
билсеў, ошончо адамсыў” деген 
сєз таамай бїгїнкї кїн їчїн ай-
тылгандай. 

2021-жылы Кореяга ишке ор-
ноштурууда 750 квота бол-
со, 2022-жылдын башынан бе-
ри алардын саны 1800гє жет-
ти. Учурда Жарандарды чет єл-
кєдє ишке орноштуруу борбору 
менен биргеликте кыргызстан-
дыктарды Финляндия мамлеке-
тине жумушка орноштуруу иш-
тери жїрїп жатат. Андан тыш-
кары, Япония мамлекети 300дєн 
ашык жараныбызды заводдорго 
жумушка алууга даяр. Бул боюн-
ча жакында Япониянын “KOBE 
international Trade Promotion 
Association” компаниясынын 
башкы директору Широ Суру-
маки менен макулдашууга кол 
коюлду. Келишимге ылайык, 
“техникалык стажёрлор” прог-
раммасынын алкагында Кыргыз-
стандын жарандары Японияда 
окуп, андан кийин ишке орно-
шо алышат. Учурда алар менен 
да бул маселени жакын арада 
чечїїнїн їстїндє иштеп жата-
быз. Мындай иш-аракеттердин 
аркасынан кыргыз элин тенти-
тип жиберди деп тескери саясат 
жасоонун єзї туура эмес. Ар бир 
жасалган иштин жакшы жагын 
кєрє билгенге їйрєнїїбїз ке-
рек. Мен жогоруда айтып єткєн-
дєй айрым єнїккєн єлкєлєр да 
бир убакта элин мигрант кылып 
тажрыйба топтоп, алдыга умтул-
ган. Биз да ошол жолдо барата-
быз деп тереў ишенем. 

Жакырчылык менен кїрєшїї 
жалпыбыздын милдетибиз бол-
гондуктан, четте карап турбай 
жалпы аракет кылышыбыз ке-
рек. Жакында биздин министр-
лик жакырчылык менен кїрєшїї 
боюнча Кытай мамлекетинин 
тажрыйбасын колдонууга ниет-
тенип жатат. Бул багытта Кы-
тайдын Кыргызстандагы  Ата-
йын жана ыйгарым укуктуу эл-
чиси Ду Дэвэн айым менен ата-
йын жолугушуу єткєрїп, Кытай 
эмгек ресурстары жана кызмат-
таштык жєнїндє келишимдерге 
кол коюлду. Аталган келишим-
дин алкагында да бир топ ал-
гылыктуу иштер аткарылат деп 
ишендирип кетким келет.

ООГАНСТАНДАН 
400 ЇЙ-БЇЛЄНЇ 
КЄЧЇРЇП КЕЛЇЇ 
ПЛАНДАЛУУДА

Акыркы жылдары Ооганстан-
дын Улуу жана Кичи Памир тоо-
лорунда оор шартта жашаган эт-
никалык кыргыздарды Кыргыз-
станга кєчїрїп келїї маселеси 
байма-бай кєтєрїлїїдє. Был-
тыр сентябрь айында Президент 
Садыр Жапаров Ош облусунун 
Чоў-Алай районунда Улуу жа-
на Кичи Памирден келген этни-
калык кыргыздар їчїн шаарча-
нын курулушуна капсула салган. 

Шаарча їчїн Кашка-Суу айы-
лынын Бурган-Суу тилкесинде 
30 гектар жер жеке турак їйлє-
рїн жана социалдык объекти-
лерди курууга трансформация-
ланган. Ал жерге 30 їй курулуп, 
инфраструктурасын єнїктїрїї 
їчїн їстїбїздєгї жылы мамле-
кеттик бюджеттен 77 миллион 
220 миў сом бєлїнмєкчї. Ал эми 
памирлик кыргыздарды алып 
келїї жана жайгаштыруу иш-
терине бюджеттен 244 миллион 
530 миў сом сарпталат. Быйыл-
кы жылдан тартып 2024-жылга 
чейин Ооганстандын Улуу жана 
Кичи Памир аймагынан биздин 
єлкєгє 1500 этникалык кыргыз-
ды, тактап айтсак 400 їй-бїлєнї 
кєчїрїп келїї пландалууда. 

Кыргызстан Ооганстандагы 
этникалык кыргыздарды эки 
жылдын ичинде толугу менен 
кєчїрїп келїїнї максат кылып 
жатканын Президент Садыр                                               
Жапаров былтыр кїзїндє маа-
лымдаган. Ал анда памирлик-
тер Кыргызстанга кєчїрїп ке-
тїїнї єтїнїп жатышканын айт-
кан. Мындан беш жыл мурун На-
рынга 50 памирлик кыргыз  ке-
лип жайгаштырылган. Ал эми 
2019-жылы декабрда 50 киши-
ден турган 11 памирлик їй-бїлє 
Алай районунун Сары-Могол 
айылына кєчїрїлїп келген. 
Кийинчерээк Талды-Суу айы-
лындагы атайын алар їчїн ку-
рулган їйлєргє киргизилген. 
Алардын арасында кєнбєй кай-
ра кайткандары да болду. Би-
рок, бала-чакасынын Кыргыз-
стандан  билим алуусуна, жак-
шы жумушка орношуусуна каа-
лоолору кїч. 

ЖАЎЫ МЕДАЛЬ 

Эмгек, социалдык камсыздоо 
жана миграция министрлиги би-
ринчи жолу кєрїнїктїї мамле-
кеттик жана коомдук ишмер Ба-
тыш Салиева атындагы жаўы ме-
даль негиздеди. Ал Исхак Раз-
заков менен биргеликте Кыр-
гыз мамлекеттїїлїгїн негиз-
деп, социалдык коргоо система-
сын тїзгєн. Ошондуктан аталган 
медаль анын урматына Кыргыз 
Республикасынын Эмгек, со-
циалдык камсыздоо жана миг-
рация министрлигинин жогор-
ку ведомстволук сыйлыгы болуп 
калат. Бул социалдык камсыз-
доо тармагындагы биринчи жа-
на жалгыз медаль.  Аны жылына 
беш эле адам алат. Атайын жо-
бого ылайык медаль социалдык 
камсыздоо, гендердик теўчилик, 
социалдык маселелерди чечїїдє 
эл аралык кызматташтык жаа-
тындагы мамлекеттик  саясат-
ты ишке ашырууда олуттуу са-
лым кошкон социалдык чєйрє-
дєгї ак эмгеги, кайрымдуулук 
иштери, меценаттыгы, кєрсє-
тїлгєн гуманизм, руханий бай-
лыктын жана кайрымдуулук-
тун жогорку идеалдарын калы-
бына келтирїїдє єзгєчє салы-
мы, жан аябастык, эрдик жана 
кайраттуулук їчїн  республи-
кабыздын ардактуу жарандары 
менен чет єлкєлїктєргє ыйга-
рылып турмакчы.  Батыш Са-
лиева атындагы биринчи ме-
даль Батыш Салиеванын єзїнє 
ыйгарылып, кызы Роза Салие-
вага тапшырылды. Анын урма-
тына Тїптїн Талды-Суу айылына 
150 орунга ылайыкталып Батыш 
Салиева атындагы балдар бакча-
сынын ачылышы да жагымдуу 
маанай тартуулаган иш-чара бо-
луп калды.

Разия ЖООШБАЕВА

Єткєн жумада эмгек, 
социалдык камсыздоо 
жана миграция 
министри Кудайберген 
Базарбаев аталган 
министрликтин 
алты айлык ишинин 
жыйынтыктары 
боюнча 
журналисттерге 
маалымат жыйын 
єткєрїп, учурдагы 
жана алдыдагы 
аткарылчу иштер 
туурасында айтып 
берди.

2022-жылдын  19-июлу6
Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити



АГЫНАН ЖАРЫЛГАНДА

“ЄМЇР КЄЧЇ 
БАЛАЛЫКТАН 
БАШТАЛАТ”

- “Ємїр кєчї балалыктан баш-
талат” демекчи, кепти бала ча-
гымдан баштасам, мен 1976-жы-
лы 22-мартта Жети-Єгїз райо-
нундагы Оргочор айылында туул-
гам. Чоў атам Асаналы Молдоса-
нов 1943-жылы Улуу Ата Мекен-
дик согушта курман болуп, анын 
сєєгї Брянск облусуна коюлган 
экен. Андыктан, чоў атама мекен-
ди коргоого сиўирген эмгеги їчїн 
бир нече жолу СССРдин орденде-
ри жана медалдары ыйгарылган. 
Чоў энем Зулайка Молдосанова 
да эл їчїн кызмат кылууга жан 
їрєп согуш жылдарында “Орго-
чор” совхозунда Эмгектин отлич-
ниги наамына ээ болгон. Атам Са-
гынбек Асаналиев Оргочордо асыл 
тукум кой чарбасында чабан бо-
луп, 1987-1988-жылдары 100 кой-
дон 180 козу, ар бир койдон 7 ки-
лограмм жїн алган. Ал Совет эли-
нин жыргалчылыгы їчїн адал эм-
гектенип, Советтер Союзунун ор-
дендерине, медалдарына татыган. 
Социалисттик Эмгектин Бааты-
ры наамына эки жолу кєрсєтїлїп, 
аталган наамга арзып, 1989-жы-
лы УАЗик автоунаасын белекке ал-
ган. Ал эми апам Сакен Абдыкады-
рова тогуз баланы жарык дїйнє-
гє алып келип, тарбиялап єстїр-
гєн Баатыр эне. Союз убагында 
кєп балалуу чабандардын балда-
рын мектеп-интернатка берчї. Ан-
дыктан, мен 6-класска чейин Ка-
ракол шаарындагы Т.Сатылганов 
атындагы мектеп-интернатында 
окудум. Интернаттын жашоосун 
жакшы билем. Кийин 1993-жылы 
Бишкектеги А.Осмонов атындагы 
мектепти аяктадым. Менеджмент 
адистиги боюнча экономикалык 
жогорку билимди алып, союз тара-
гандан тартып бизнес тармагында 
жїрдїм. 2008-жылга чейин Моск-
вада бизнес менен алектендим. 

“ДЄЄЛЄТ СЫДЫКОВДУН 
ЧЫГЫП КЕТИШИНЕ 
ЭЧ КАНДАЙ НЕГИЗ 
ЖОК БОЛЧУ”

- Соўку жылдары интернет же-
лелеринде менин ысымды чуулган-
дуу окуялар менен байланышты-
рып жїрїшєт. Коомчулукка манас-
чы Дєєлєт Сыдыков “Манас айы-
лынын 5 гектар жерин тартып ал-
ганы жатат” деп менин, Дамирбек 
Асылбек уулунун жана Ак їйдїн 
курулушу боюнча тїзїлгєн ди-
рекциясынын жетекчиси Марат 
Турсунбековдун атын атады. Бул 
ак їйдїн курулушу мамлекеттик 
иш болчу. Менин Дамирбек Асыл-
бек уулу менен тааныштыгым жок. 
Ал эми Марат Турсунбековду 

тааныгандыктан, аны менен кеўе-
шип, сїйлєшїп турчубуз. Ал киши 
курулушту кєзємєлдємєк. “Манас” 
айылы деле мамлекеттик ишкана. 
Андыктан, ал Ысык-Кєл мейман-
канасынын жанында жайгашкан-
дыктан, Дєєлєт Сыдыков менен да 
кеўешип, иш кылалы деген ой бар 
эле. Ошол себептен Дєєлєткє ке-
зигип, бирок, оюубуз бир жерден 
чыккан жок. “Манас” айылы боюн-
ча бир долбоорду кєрсєттї. Ал єтє 
эле татаал, жалаў кымбат темир-
ден 40 кабаттуу, чоў-чоў аттары 
менен 40 чорону тизип жасай тур-
ган долбоор экен. Мунун темири-
не эле 150 миллион доллар кетет, 
иши 50 миллионго барат. Мындай-
ды курулуш шартында салуу мїм-
кїн эмес. Себеби, жалаў темирден 
жасалса кымбатка тїшєт. Аны айт-
сам уккусу келбей “баарын єзїм 
билем, єзїм салам, єзїм башка-
рам” деди. Ошол айткан долбоору 
фейсбук баракчаларында кєрсєтї-
лє баштаганда, изилдеп кєрсєм, ал 
КГУСТАнын студентинин курстук 
иши экен. Тактап айтканда, кыял-
данып эле, жомоктогудай чийил-
ген долбоор болчу. Ал имараттын 
долбоору экспертизадан деле єт-
мєк эмес. Ошондуктан, “Дєєлєт, 
бул долбоор сынактан єтпєйт, ан-
дан кєрє ак їйдїн долбоору менен 
бирге сынак жарыялайлы” десем 
укпай Ысык-Кєл мейманканасы 
бузула баштаганда ызы-чуу са-
лып, коомчулукту дїрбєттї. Не-
гизинен “Манас” айылы менен жа-
ўы ак їйдї куруу долбооруна ка-
тышуу ниетимде бар эле. Кийин 
баш тартып, азырынча катышпай 
эле коелу деп чечтик. Аўгыча ди-
рекция да жоюлду. Мен Манасты 
туу тутуп, манасчылардын касие-
тине ишенем. Бирок, мен Дєєлєттї 
Манаска теўебейм. Ал беш манас-
чыбыздын бири. Анын сыртка чы-
гып кетишине эч кандай негиз жок 
болчу. Їйїн тартып алуу же корку-
туу деген нерселер болгон эмес. Ал 
болгону сєзгє келбей койду.

“300 МИЎ ЧАРЧЫ МЕТР 
ЇЙДЇ САЛЫП, ЄКМЄТКЄ 
ЄТКЄРМЄКПЇЗ”

- Ал эми Тїштїк магистралда-
гы 16 гектар жер боюнча айтсам, 

айрым мыктысынган аналитиктер 
ал жердин баасы абдан кымбат деп 
чыгышты. Анткен менен ал жер-
де коммуникация жок. Тєрт чарчы 
жер эмес, жакшы пландаштырып 
имарат салуу кыйын. Андыктан, 
тыўгылыктуу деле инвесторлор 
келбейт. Биз аны эсептеп кєрдїк. 
Жердин шарты жогоруда айткан-
дай болсо да кєп кабаттуу їй салса, 
300 миў чарчы метр жерге 5-6 миў 
батир батат экен. Азыркы кымбат-
чылыкта ашып кетсе, 30 млн дол-
лар пайда тїшїшї мїмкїн. Учур-
да элге турак жай керек. Ошондук-
тан, ал жерге социалдык кызмат-
керлерге їй салынса жакшы бол-
мок. Биз 300 миў чарчы метр їйдї 
салып, єкмєткє єткєрмєкпїз. Ба-
тирлерди єкмєт элге, турак жайга 
муктаждарга ипотекалык компа-
ния аркылуу сатып, акчасын чы-
гарып бермек. 16 гектардан тїш-
кєн киреше жаўы ак їйдї курууга 
жумшалмак. Ошондо биздин ки-
чинекей шаарыбыз їчїн бул жерге 
да аябай чоў кєлємдєгї социалдык 
турак жай курулуп калмак. 

“ИНВЕСТОРЛОРГО 
ТАК КЕЛИШИМ 
ТЇЗЇЇ ПАЙДАЛУУ”

- Жапаров Садыр Нургожоевич-
ке 2021-жылы кирип ИИМ менен 
болгон кєйгєйїмдї айттым. Ошол 
жолугушууда “Ысык-Кєл” мейман-
канасынын учурдагы абалы туура-
луу да сєз болуп калды. Кийин єз 
кєзїм менен кєрїп келїїнї ниет-
тенип барып “Манас” айылын да, 
“Ысык-Кєл” мейманканасын да 
кєрдїм. Мейманкананын бєлмє-
лєрї тар, тєбєсї жапыз, ыўгай-
сыз салыныптыр. 15 жылдан бе-
ри бузулуп, талкаланып да бїткєн 
экен. Аны оўдоонун кажети жок 
эле. Тескерисинче жаўы имарат 
салуу оўой болчу. Мындан улам, 
эскини жаўылоонун ордуна жа-
ўы имарат салуу керектигине мен 
да ынангам. Кийин мамлекеттин 
имиджи їчїн жаўы ак їй курулса 
деген жакшы їмїт-тилектер план-
дала баштаганда Дєєлєт ызылдап, 
жаман атты кылып, элди дїрбє-
лєўгє салды. 

Ошондой эле, учурда жаўы ак 
їйдїн курулушу эмнеге кечеўдеп 

жатканы боюнча элге туура маа-
лымат, тїшїндїрїї иштери жет-
пей жатат. Жаўы имаратты, албет-
те инвестор курат. Бирок, учурда 
кандай маселе болбосун анын пай-
далуу жагын карабай эле элди ко-
зуткан ар кандай терс пикирлерди 
жаратып чыккандар арбын. Инвес-
тор деген кєп. Болгону аларга так 
келишим тїзїї пайдалуу. Себеби, 
эртеў инвестор єз акчасын чыга-
рышы кажет. Ошол себептен, бї-
гїнкї кїндє андай келишим тїз-
гєнгє мїмкїн болбой турат. 

“БАШТАЛГАН ИШТИН 
АЯГЫ ЖАКШЫ”

- Биздин Чїй мектеп интернаты-
на жардам берїї максатында Би-
лим берїї жана илим министрли-
ги менен тїзгєн келишимибиз бар. 
Андыктан, былтыр жаўы жылдын 
алдында Президентке “Урматтуу 
Садыр Нургожоевич, биз жетим 
балдарга їй салып берип жатабыз. 
Сиз дагы барып, жетим балдардын 
башынан сылап, ал їйдїн пайдуба-
лына ырымдап капсула салып бер-
сеўиз” деп кат жазып, сунуш кир-
гизгенбиз. Ал киши макул болуп, 
жаўы жылдын алдында балдар-
га белегин алып, капсула салып 
берген. Бул 2,5 миў чарчы има-
рат. Он сегиз батирлїї їй болот. 
Анын курулуш ишин жазында 
баштап, азыр эки кабаты бїттї. 
Жаўы окуу жылына бїтїрїп бе-
ребиз дегенбиз. Бирок, азыркы 
шартка байланыштуу жыл аягы-
на чейин бїтїрєбїз деп убадала-
дык. Ага жеткирбей эле “Мамле-
кет башчыга капсула салдырып, 
аны уят кылды, алдап кетти” деп 
чыгышты. Ишти кєрбєй туруп 
айткан сындарга айла жок экен. 
Учурда Кудайга шїгїр, їчїнчї ка-
батына келип, иш уланып жатат. 
“Башталган иштин аягы жакшы” 
демекчи, буйруса їйлєр бїтєє-
рї менен тапшырабыз. Чїй  мек-
теп интернатында 170 бала билим 
алышат. Балдар 10 баладан бєлї-
нїп, бир їй-бїлє, бир тууган бо-
лушуп, бир квартирада жашашса 
бири-бирине кїйїмдїї болоор бе-
ле деген тилек. Отуз жыл ичинде 
бул мектеп-интернаттан жогорку 
билимдїїлєр чыкпаптыр. Мїмкїн 
жакшы шарт тїзїп берсек чыгаан 
окуучулар да чыгып калаар деген 
ниеттемин. 

“ЄЗ КЄМЄЧЇБЇЗГЄ 
ЄЗЇБЇЗ КЇЛ ТАРТЫП ИШ 
АЛЫП БАРУУДАБЫЗ” 

- Эл аралык илим жана бизнес 
университетин тїптєгєнїмє 8 жыл 
болду. Башында 2014-жылы меди-
цинасы жок эле бир тараптуу эко-
номика факультетин ачып 2 жыл 
иштедик. Кийин 2016-жылы бир 
индус жигит медициналык фа-
культет кошуп, колледж ачуум-
ду суранды. Макул болуп ачтым. 
Бизде 250 студентти окутууга шарт  
бар эле. Тилекке каршы, министр-
лик 120 баланы окутууга лицен-
зия берди. 170 окутуучуну ишке 
алдык. Баягы индус бала 120 сту-
дентти да чогулта албай койду. Ал-
гачкы жылы 80 студент келди. Ки-
йинки жылы 120 студентке жет-
ти. Мен 170 мугалимдин маянасын 
єз чєнтєгїмдєн тєлєй баштадым. 
Бир жыл єтпєй Индияда акча ал-
машып, контрактты тєлєй албай 

калышты. Чет жактан студенттер 
келгенде ортомчулар кєп болот. 
Экинчи курстун аягында студент-
тер сабакка келбей дааватка кетип 
калышты. Ректор акчасын тєлєбє-
сє, сабакка келбесе деп мен кєлдє 
жїргєндє буйрук чыгарып, кырк-
ка жакын студент менен тїзїлгєн 
келишимди бузуп салат. Мен окуу 
жайды негиздеп бергеним гана 
болбосо, окуу иштерин ректор, 
проректор, мугалимдер тейлєєчї. 
Мага андай чечим пайдасыз эле. 
Тескерисинче студенттер контра-
гын тєлєп, окуп турушса иш жак-
шы болмок. Окуудан четтетил-
ген студенттерге ортомчу болгон 
бир кыргыз жаран жарым жыл-
дан кийин “акчаны алып алып, 
окуудан четтетип салды” деген 
таризде арыз жазат. Мени кєрє 
албагандардын чырагына май та-
мып, коомчулукка терс маалы-
маттар жайнайт. Мага иш козго-
лот. Бирок, тергєєчї эч кандай 
кылмыштын негизи жок экенин 
аныктап, иш жабылаарда проку-
ратурадан жабылбасын деген та-
лап келет. Ал учурда єзїм да ка-
моону сурандым. Себеби, мен ка-
малбасам ызы-чуу токтомок эмес. 
Ошентип бир ай камалып, адво-
катым котормочунун жардамы 
менен баягы студенттердин ар 
биринен маалымат алган. Кєр-
сє, арыз бир бетке орусча жазы-
лып, артына орусча тїшїнбєгєн 
45 индус балага кол койдуруп 
алышкан экен. Кийин студент-
тер арыздын маанисин тїшїнбєй 
эле кол койгонун айтып чыгышты. 
Студенттер ортомчуларга акча бе-
рип, алар окуу жайга тєлєбєгєнїн 
да кошумчалашты. Ошентип иш 
жабылган. Учурда сапаттуу билим 
берїї максатында єз кємєчїбїзгє 
єзїбїз кїл тартып иш алып барып 
жатабыз. Окуу жайыбызга 8 гек-
тар жер карайт. Студенттер тєлє-
гєн акчадан коммуналдык тєлєм-
дєрдї эсептебегенде жер салыгы 
менен мїлк салыгына жыл сайын 
їч эсе ашык тєлєнєт. Жалпы дол-
боор боюнча окуу жайыбыз 25 миў 
студентке ылайыкталган. Негизи-
нен 25 миў студент менен камсыз 
болгондо гана окуу жай єзїн-єзї 
багып кете алат. 

“ИИМге 12 МИЛЛИОН 
ДОЛЛАРЛЫК ЖАРДАМ 
БЕРГЕНБИЗ”

- 2008-жылдары Молдому-
са Конгантиевге жолугуп кал-
сак, ИИМдин реконструкция-
лоо ишине жардам сурады. Он 
эки млн долларга ИИМдин 
жаўы имаратын салдык. Анын             
7 млн долларына ИИМдин эс-
ки имаратын бермек. Калган          
5 млн доллары накталай тє-
лєнмєк. 2010-жылы биз сал-
ган жаўы имараттын лентасын 
Убактылуу Єкмєттїн мїчєлє-
рї кести. Тилекке каршы, бир 
жылдан кийин мага иш козгоп, 
бизди куугунтукка алды. Сегиз 
жыл мени Бакиевге байланы-
шыштырып каралашты. Меним-
че бул карызды бербей коюунун 
максаты болсо керек. Эмнегедир 
ал сумма ушул кезге чейин бе-
риле элек. Бул маселени азыркы 
бийлик да билет. Эми кайрадан 
бул иш каралып, акыйкат чечим 
чыгат деген їмїттємїн.

Шахноза ЖУЗУП кызы

Нургалы АСАНАЛИЕВ: 

“Учурда пайдалуу жагын карабай 
элди козуткандар арбын”

“Баатырдын атын алыстан 
ук, жанына келсеў бир 
киши” демекчи, “Каганат” 
коомдук кайрымдуулук 
фондунун, “Каганат” 
саясий партиясынын жана 
Эл аралык илим жана 
бизнес университетинин 
негиздєєчїсї, КРнын Куралдуу 
Кїчтєрїнїн запастагы 
офицери  Нургалы Асаналиев 
жєнїндє оў да, терс да сын-
пикирлерди угуп жїргєнбїз. 
Єзгєчє акыркы жылдары 
коомчулукта аты кєп 
аталып жаткан Нургалы 
мырзага капыстан жолугуп 
калып ачык-айкын маек 
курдук. Анда бул баарлашууну 
окурмандарыбыздын элегине 
салабыз...
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БИЗДИН ТАРЫХ

Кыргызстандын билим берїї 
тармагынын єнїгїїсїнє єзгєчє 
салым кошуп, заман менен жа-
рыша єнїгїї жолунда бараткан  
Ош мамлекеттик  педагогикалык 
университети 1925-жылы Ош пе-
дагогикалык техникуму болуп 
ачылып, тїштїктєгї эў алгачкы 
педагогикалык окуу жай катары 
негизделген. 

Тактап айтсак, 1924-жылы Ка-
ра кыргыз автономиялуу облас-
ты тїзїлгєндєн кийин Бишкек, 
Ош – Жалал-Абад облустарын-
да атайын 6 айлык, 1 жылдык 
мугалимдерди даярдоо курста-
ры ачылып, анын базасында Ош 
– Жалал-Абад  педагогикалык 
техникуму тїзїлгєн. Кийинки 
жылы Ош педагогикалык тех-
никуму 3 жылдык болуп ачы-
лып, республикадагы эў алгачкы 
окуу жай катары кызмат кєрсє-
тє баштаган. Бул убакта Кыргыз-
стандын кесиптик окуу жайлары 
єнїгїї жолуна тїшїп, миўдеген 
адистерди даярдоо муктаждык-
тарын жоюуга дал ушул Ош пе-
дагогикалык окуу жайы тїздєн-
тїз салым кошкон. 

Эл агартуу айдыўында Ош 
МПУ тємєнкїдєй баскычтарды 
басып єтїп, улам жаўыланып, 
тажрыйбасын, мїмкїнчїлїгїн 
кеўейтип, бай тарыхты башынан 
кечирип келе жатат.
• 1925-ж. Ош педагогикалык 

техникуму
• 1929-ж. Ош – Жалал-Абад 

техникуму
• 1937-ж. Ош педагогикалык 

окуу жайы
• 1966-ж. Ош педагогикалык 

училищасы
• 1994-ж. Ош педагогикалык 

колледжи
• 1996-ж. Ош жогорку колледжи
• 2002-ж. Ош  гуманитардык-

педагогикалык  институту
• 2021-ж. Ош мамлекеттик пе-

дагогикалык университети

Бул аралыкта окуу жайдын би-
лим берїї мейкини бир топ кеўе-
йип, жыл сайын миўдеген адис-
терди даярдап, єлкєнїн бардык 
аймактарындагы билим берїї 
мекемелерин сапаттуу кадрлар 
менен камсыздай алды.

Ош МПУнун МИССИЯСЫ

Билим берїїдє сапат кепил-
дигин камсыздоо менен коом-
дун єнїгїїсїнє салым кошо ал-
ган, интеллектуалдык потенциа-
лы жогору, атаандашууга жєн-
дємдїї, дїйнєлїк деўгээлге ин-
теграцияланган, педагогикалык, 
социалдык - экономикалык ба-
гыттагы жогорку жана орто ке-
сиптик компетенттїї адистер-
ди даярдоо.

Ош МПУ – БЇГЇНКЇ 
БИЗДИН АРАКЕТ, 
ЭРТЕЎКИ ЖАРКЫН 
КЕЛЕЧЕК!

Агартуу айдыўында келечек 
муундарга заман талабына ыла-
йык билим берїї максаты менен 
алдыга умтулуп келе жаткан би-
лим ордобуздун ички мазмуну 
менен сырткы турпаты тєп ке-
лип,  єз милдетин аткарып келет. 
Окуу жайдын соўку жылдарда-
гы ар тараптуу жетишкендикте-
ринин натыйжасында институт 
макамынан “мамлекеттик уни-
верситет” деген жогорку статус-
ка ээ болушу –  жамааттын би-
лим берїїдєгї жоопкерчилигин 
кїчєтїп турса, экинчи жагынан 
ар бир кызматкер куттуу билим 
уяда жогорку сыймык менен эм-
гектенїїгє дем-кїч алып, шык-
танып   турган учуру. 

ЫРЫСКЫ 
ЫРООЛОГОН 
ЭМГЕК ЖАМААТ

Ош мамлекеттик педагогика-
лык университетинин жамааты 
- коомго умтулуунун арты ийги-
лик, ынтымактын арты бирим-
дик экендигин далилдей алган 
куттуу жамаат. Улуу муун баш-
таган устаттарыбыз, ызаат менен 
сыйын билген жаш кадрлардан 
тарта, єзїнє жїктєлгєн милдет-
терин так аткарган чарба кыз-
маткерлерине чейин ак пейил-
ден эмгектенип, бири-бирибизге 
болгон ишенимдин жогору экен-
диги "ынтымактуу жамааттын 
ырыскысы тїгєнбєйт" деген улуу 
сєзгє дал келээри анык.

Акыркы жылдары университет  
єлкєбїздєгї  жалпы жогорку би-
лим берїї мекемелеринин ара-
сында зор атаандаштыкка жети-
шип, коомчулуктун жогору баа-
сына татып отурат.  Окуу жай 
єз миссиясында белгилегендей, 
коом їчїн компетенттїї кадр-
ларды даярдоодо комплекстїї 
иш-аракеттерди жасоо менен би-
лим берїї сапарында тездик ме-
нен єнїгїї жолунда бара жатка-
нын айгинеледи. 

Университетте бїгїн
15 000  студент, 200 ма-
гистр, 40 аспирант билим 
алып жатат.
300дєн ашуун профессордук 
окутуучулук курам эмгектен-
се, анын ичинен 4 илимдин 
доктору, 40 илимдин канди-
даты, 30 магистр, 60 ага оку-
туучу, 150 окутуучу, 4 спорт 
чебери, 6 билим берїїнїн мык-
тысы.
6 факультет,  1 колледж жа-
на Аспирантура жана ма-
гистратура бєлїмї ишмер-
дїїлїк жїргїзєт.

ЗАМАНБАП ШАРТТА 
БИЛИМ БЕРЕБИЗ

Окуу мїмкїнчїлїгїн кеўей-
тїїнїн негизги каражаты болгон 
материалдык-техникалык базаны 
чыўдоо иштери тынымсыз аракет 
менен жаўыланып келет. Даярда-
луучу адистиктер, кїтїлїїчї на-
тыйжалар тиешелїї каражаттар 
менен камсыздалып, ар бир адис-
тиктин мїмкїнчїлїктєрїн, коом-
догу кызматын єстїрїї їчїн  їз-
гїлтїксїз иштеп жатабыз. 

 Жалпылап айтканда, учур-
да заман талабына жооп бер-
ген 4 окуу корпусу, 650 орун-
дуу студенттик жатакана, жо-
горку ылдамдыктагы интернет 
менен жабдылган компьютердик 
залдар, электрондук китепкана, 
виртуалдык лабораториялар, за-
манбап мультимедиалык каана, 
видео-проекторлор менен жаб-
дылган лекциялык залдар, окуу 
залдары, лингофондук кабинет-
тер, редакциялык басмакана, ки-
тепкана, спорттук жана теннис-
тик корттор менен бирге атайын 
усулдук борборлор кызмат кєр-
сєтїїдє. 

ЭЛЕКТРОНДУК 
БАШКАРУУ ЄЗ 
НАТЫЙЖАСЫН БЕРДИ

Билим берїїдєгї бардык иш-
аракеттер автоматташтырылып,  
анын алкагында соўку беш жыл-
дан бери студенттер окутуучу-
дан кєз карандысыз тїрдє АВН 
порталы аркылуу модулдарын 
компьютердин жардамында тап-
шырып, автоматтык тїрдє жы-
йынтык чыгып турат. Ошондой 
эле ата-энелер єз балдарынын 
модулдан, экзаменден алган баа-
ларын сайт аркылуу їйдє туруп 
кєрїп маалымат алуу мїмкїнчї-
лїгї тїзїлдї. Мындан тышкары,  
сабактардын жадыбалы да элек-
трондук тартипке єтїп, студент-
тер їчїн да, окутуучулар їчїн да 
жагымдуу шарттар жаралды. 

Онлайн билим берїїнї жєн-
гє салуу жана эффективдїї маа-
лымат жеткирїї їчїн єткєн окуу 
жылында KelBil тиркемеси иш-
ке киргизилди. Аталган тирке-
ме университеттин сайтына жай-
гаштырылып, учурда окутуучу-
лар жана студенттер кызуу пай-
даланууда. 

Замандын талабы, мезгилдин 
агымы шарттаган «Бирдиктїї те-
резе» системасы да ишке ашыры-
лып, санариптештирїї багыты 
жолго коюлду.

УНИВЕРСИТЕТ – ЭЛ 
АРАЛЫК РЕЙТИНГДЕ

Окуу жайдын соўку  жылдар-
дагы иштеринин маанилїї ба-
гыты – кєз карандысыз аккре-
дитация процедурасына даярда-
нуу жана рейтингдерге катышуу 
болуп, билим берїїнї баалоочу 
бир канча эл аралык  агенттик-
тердин рейтингине катышты.
• 2019-жылы Казакстан-

дын НААР кєз карандысыз 
агенттиги єткєргєн жогор-
ку окуу жайлардын билим 
берїї программаларын жа-
на багыттары  боюнча рей-
тингинде Педагогикалык би-
лим берїї багыты боюнча                                            
II орунду камсыздадык. 

• 2020-жылы Казакстан-
дын НААР кєз карандысыз 
агенттиги єткєргєн жогор-
ку окуу жайлардын билим 
берїї программалары жана 

багыттары  боюнча рейтин-
гинде Педагогикалык би-
лим берїї багыты боюнча 
V орунду камсыздаган.

• 2021-жылы Казакстан-
дын НААР кєз карандысыз 
агенттиги єткєргєн жогор-
ку окуу жайлардын билим 
берїї программаларын жа-
на багыттары  боюнча рей-
тингинде Педагогикалык би-
лим берїї багыты боюнча                                               
II орунду камсыздады.

Бул иш-чаралардын алкагында 
2019-жылы атайын орто кесип-
тик билим берїї программала-
ры аккредитациядан ийгиликтїї 
єтїп 5 жылдык сертификатка ээ 
болсо, 2020-2021-окуу жылында 
жогорку кесиптик билим берїї 
программалары аккредитация-
дан ийгиликїї єтїп, 5-жылдык 
сертификатка ээ болду. 

Ошондой эле университет 
2021-жылы институционалдык 
аккредитациядан да ийгилик-
тїї єттї. 

ЭЛ АРАЛЫК 
МАМИЛЕЛЕР

Учурдун талабы ушул ка-
дамдарга барууга мажбур да, 
муктаж да кылууда. Ал эмне? 
Албетте, бул реалдуу, ачык, за-
манбап атаандаштыкты жїргї-
зє алуу жана анын талаптарына 
туруштук берїї. 

А.МЫРСАБЕКОВ АТЫНДАГЫ ОШ МАМЛЕКЕТТИК 
ПЕДАГОГИКАЛЫК УНИВЕРСИТЕТИ (ОШ МПУ)

ЗУЛУЕВ Бекмурза Бекболотович, ректор, 
педагогика илимдеринин доктору, профессор

ОШ МПУ – ДЇЙШЄНДЄР УЧКАН АЛТЫН УЯ!
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Окуу жай ички жана эл ара-
лык байланышты чыўдоону кол-
го алып, билим берїї майданын-
да негизги атаандаштыкты жїр-
гїзє алды. 

Мобилдїїлїк программасы  
боюнча  бир топ иштер жєнгє 
салынып, анын негизинде 40ка 
жакын окутуучу жана 60 студент 

Бишкек шаарындагы Борбордук 
Азиядагы Америка университе-
тине, Кыргыз улуттук универси-
тетине, Казакстандын жана Рос-
сиянын бир топ педагогикалык 
жогорку окуу жайларына таж-
рыйба алмашуу жана єз билим-
дерин жогорулатуу максатында 
барып окуп келишти.

Бул колдоолор менен катар 
окутуучулардын жана студент-
тердин дїйнєлїк стандарттын 
негизинде компетенттїї адис бо-
луп калыптануусу їчїн англис, 
орус, кытай, тїрк, япон жана 
немец тилдери боюнча акысыз 
курстар уюштурулуп, анын ал-
кагында студенттерге чет жак-
тарга чыгып окуп, тажрыйба ал-
машып келїїсїнє мїмкїнчїлїк-
тєр жаралды.  

Билим алып жаткан студент-
тердин эртеўки педагогикалык 
ишмердїїлїгї жогорку деўгээл-
де болуусу їчїн єлкєбїздєгї да-
сыккан, тажрыйбалуу педагог-
дор, илимпоздор, маданий кыз-
маткерлер, чет єлкєлїк  конок-
тор менен жолугушуулар окуу 
жай тарабынан жєнгє салынып, 
максаттуу тїрдє ишке ашып жа-
тат. Бул багытта Чехия, Герма-
ния, Япония, Кытай, Польша, 
Америка, Тїркия жана Россия 
єлкєлєрїнєн коноктор келип  
перспективдїї жолугушууларды, 
тажрыйба алмашууларды жєнгє 
салуу менен окуу жайлар аралык  
кызматтык келишимдер тїзїлдї. 

УНИКАЛДУУЛУККА 
АЙЛАНТКАН АР 
ТАРАПТУУ КОЛДООЛОР

Университет конкреттїї тїрдє 
ар тараптуу єнїгїї пландарын 
бекитип, анын алкагында оку-
туучуларды жана студенттерди 
шыктандыруу максатында єзгє-
чє мїмкїнчїлїктєрдї  жаратты. 

Белгилей кетсек, жыл ичин-
де эў мыкты иш алып барган                      
15 кызматкерге ден соолугун 
чыўдоочу санаторияларга жол-
домолор уюштурулуп, социалдык 

жардамга муктаж болгон оку-
туучуларга “Соцпакет” долбоору-
нун негизинде жылына тєрт му-
галимге 50 миў сом єлчємїндє 
акчалай жардам берилїїдє.

Илим жаатында докторлук 
диссертациясын жактаган  оку-
муштууларга 120 миў сом, ал эми 
илимдин кандидаттыгын корго-
гон окутуучуга 80 миў сом єлчє-
мїндє бир жолу берилїїчї акча-
лай сыйлык ыйгаруу салтка ай-
ланган.

Ошондой эле студенттерге сти-
мул катарында жылына жеке иш-
кер Курсант Сатыбалдиев тара-
бынан 10 студентке 10 миў сом-
дон стипендия ыйгарылат. 

Олимпиадаларда, республика-
лык, эл аралык тїрдїї сынактар-
да ийгилик жаратып, окуу жайдын 
намысын коргогон студенттерге 5 
миў сомдон 20 миў сомго чейин 
сый акы ыйгаруу чечими жолго 
коюлган.  Ошону менен бирге со-
циалдык жардамга муктаж болгон 
студенттер атайын каттоого алы-
нып, профсоюз комитети тарабы-
нан ар бир студент материалдык 
жактан камсыздалып келет.  

Алдыўкы студенттерибиз жыл 
сайын республикалык стипен-
дияларга кєрсєтїлїп, анын алка-
гында Президенттик “Їмїт” сти-
пендиясын, коомдук ишмер Ас-
кар Салымбеков тарабынан де-
милгеленген “Намыс”, “Тирек”  
стипендияларын ар тараптуу же-
тишкендигин кєрсєтїп келген 
студенттер алып келїїдє. 

Студенттерди шыктандырып, 
єз алдынча ишмердїїлїгїн кол-
доо максатында 50 миў сомго че-
йинки кичи долбоор жазуу сына-
гы уюштурулуп, жыйынтыгын-
да мыкты деп табылган 3 дол-
боор университеттин эсебинен 

каржыланып, натыйжалуу тїрдє 
ишке ашырылып жатат. 

Ар бир окуу жылынын жы-
йынтыгы менен эў мыкты               
40 студент тандалып,  жайкы эс 
алууга окуу жайдын атайын эсе-
бинен Кыргызстандын 7 дуба-
нына жана  коўшу єлкєлєрдїн 
тарыхый-маданий жерлерине  
саякатка жєнєтїї жєрєлгєсї да 
салтка айланды.

Ош МПУ – ИЙГИЛИКТЇЇ 
ЭРТЕЎКИГЕ, 
КЕМЕНГЕРЛЇЇ 
КЕЛЕЧЕККЕ КАРАЙ

Окуу жайдын 2025-жылга че-
йинки єнїгїї стратегиясын-
да белгилегендей, беш кабаттуу 
жаўы окуу имаратынын курулу-
шу учурда кызуу жїрїп, кийин-
ки жылга ишке киргизїї кїтї-
лїїдє. Муну менен катар  заман-
бап їлгїдєгї спорт комплексин 
куруу пландалган. Университет-
те їзгїлтїксїз билим берїї жа-
на билим алууну тажрыйба ме-
нен бекемдєє максатында даяр-
далып жаткан болочок агар-
туучулардын практикасын кам-
сыздап, мыкты кадр болуп ка-
лыптануусу їчїн атайын  мектеп 
жана бала бакча  куруу иштери 
пландалууда.   

Ош мамлекеттик педагоги-
калык университети билим бе-
рїїнїн сапатын камсыз кылуу 
кепилдиги боюнча  сунуштарга 
таянуу менен илимдин, мада-
нияттын, экономиканын, техно-
логиянын жана социалдык чєй-
рєлєрдїн єнїгїїсїнє активдїї 
катышып, профессионалдык би-
лим берїї программасын ишке 
ашырууда.

А.МЫРСАБЕКОВ АТЫНДАГЫ ОШ МАМЛЕКЕТТИК 
ПЕДАГОГИКАЛЫК УНИВЕРСИТЕТИ (ОШ МПУ)

АСПИРАНТУРА ЖАНА 
МАГИСТРАТУРА БЄЛЇМЇ

Кыргыз Республикасынын Билим берїї жана илим 
министрлигинин 2021-жылдын 29-марттагы №335/1 
буйругунун жана Лицензиялоо боюнча Кеўешинин че-
чиминин негизинде №7-1 протоколуна ылайык педаго-
гикалык 5 багыт боюнча (№D2019-0013) магистрату-
рага кабыл алуу жїргїзїлїїдє (окуу мєєнєтї – 2 жыл).
- 550700 - Педагогика (профили: башталгыч билим 

берїїнїн усулу, мектепке чейинки билим берїїнїн 
усулу) магистр; 

- 550100 - Табигый илимий билим берїї (профи-
ли: биология, химия, география) магистр;

- 550300 - Филологиялык билим берїї (профили: 
кыргыз тили жана адабияты, орус тили жана ада-
бияты, англис тили) магистр;

- 550400 - Социалдык-экономикалык билим бе-
рїї (профили: тарых) магистр;

- 550200 - Физика-математикалык билим берїї 
(профили: математика, информатика) магистр.

Кыргыз Республикасынын Єкмєтїнїн №327 токто-
му менен бекитилген “Кыргыз Республикасында или-
мий педагогикалык жана илимий кадрларды даярдоо 
жєнїндє” Жобосуна жана Кыргыз Республикасынын 
Билим берїї жана илим министрлигинин 2021-жыл-
дын 11-октябрь, №1678/1 буйругуна ылайык Ош мам-
лекеттик педагогикалык университетинде тємєнкї ба-
гыттар боюнча аспирантурага бюджеттик жана кели-
шимдик негизде кабыл алуу жїргїзїлїп келет.
- 13.00.01 – “Жалпы педагогика, педагогиканын жа-

на билим берїїнїн тарыхы”;
- 13.00.02 – “Окутуу жана тарбиялоонун теориясы 

менен методикасы (билимдин тармактары жана 
деўгээли боюнча)”;

- 03.02.14 - “Биологиялык ресурстар”;
- 03.02.01 – “Ботаника”;
- 03.02.04 – “Зоология”;
- 10.01.01 – “Кыргыз адабияты”;
- 10.02.01 – “Кыргыз тили”;
- 02.00.03 – “Органикалык химия”
- 02.00.01 –“Органикалык эмес химия”

ОШ МПУ – ДЇЙШЄНДЄР 
УЧКАН АЛТЫН УЯ!

Университетте бюджеттик жана келишимдик негиз-
де жогорку жана орто билим берїї їчїн педагогикалык 

багыттагы бардык адистиктер боюнча кесип ээлери 
даярдалат.

Билим берїї тармагында єзїнїн кулачын кенен жа-
йып, педагогикалык багыттагы сапаттуу кадрларды 
даярдоонун очогуна айланган Ош мамлекеттик педа-
гогикалык университети 2022-2023-окуу жылына ка-
рата тємєндєгї багыттар боюнча абитуриенттерди ка-
был алат. 

КЫРГЫЗ-РОССИЯ ФАКУЛЬТЕТИ

 550300. Филологиялык билим берїї:
 Кыргыз тили жана адабияты
 Орус тили жана адабияты
 Кытай тили

ГУМАНИТАРДЫК ФАКУЛЬТЕТИ

 550300. Филологиялык билим берїї:
 Англис тили
 550400. Социалдык-экономикалык билим берїї:
 Тарых
 540200. Социалдык иш
 531500. Аймак таануу (япон тили)

ТАБИЯТ ТААНУУ ЖАНА 
ГЕОГРАФИЯ ФАКУЛЬТЕТИ

 550100. Табигый-илимий билим берїї:
 Биология
 География
 Химия

ДЕНЕ ТАРБИЯ ФАКУЛЬТЕТИ

532000. Дене тарбия (ЖРТ милдеттїї эмес)

МУЗЫКАЛЫК-ПЕДАГОГИКАЛЫК 
ФАКУЛЬТЕТИ

 550700. Педагогика: 
 Мектепке чейинки билим берїїнїн педагогикасы 

жана усулу
 Башталгыч билим берїїнїн педагогикасы жана 

усулу
 550600. Кєркєм билим берїї, (музыка) 
 (ЖРТ милдеттїї эмес)
 530300. Психология

МАТЕМАТИКА ЖАНА КОМПЬЮТЕРДИК 
ТЕХНОЛОГИЯЛАР ФАКУЛЬТЕТИ

 550200. Физикалык-математикалык билим берїї: 
 Математика
 Информатика

КОЛЛЕДЖ

050709. Башталгыч класстарда окутуу
050704. Мектепке чейинки билим берїї
050720. Дене тарбия
040101. Социалдык иш
050303. Чет тили
050720. Котормо иши
032002. Башкарууну документтик камсыздоо жана 
архив жїргїзїї
230108. Компьютердик системалар жана комплекс-

тер (тармактар боюнча)
080106. Финансы (тармактар боюнча)

Жогорку билим (бакалавр) їчїн окуу мєєнєтї:
• кїндїзгї окуу їчїн - 4 жыл; 
• сырттан окуу їчїн – 5 жыл.

Атайын орто кесиптик билим їчїн окуу мєєнєтї:
• 11-класстын базасында - 1 жыл 10 ай
• 9-класстын базасында - 2 жыл 10 ай
• 11-класстын (сырттан) базасында - 2 жыл 6 ай

КЕРЕКТЕЛЇЇЧЇ ДОКУМЕНТТЕР:
 Абитуриенттин арызы;
 АТТЕСТАТ же ДИПЛОМ (тїп нускасы);
 ЖРТнын сертификаты;
 3 х 4 єлчємїндєгї 6 даана сїрєт;
 Паспорт же туулгандыгы жєнїндє кїбєлїктїн кє-

чїрмєсї;
 Аскердик билеттин же каттоо кїбєлїгїнїн кєчїр-

мєсї.

БИЗДИН ДАРЕК:
Ош шаары, Н.Исанов кєчєсї, 73, 
Кабыл алуу комиссиясы 120-каб.,
Телефон: (03222)4-35-30
Сайт: www.oshmpu.kg 
E-mail: took_09-833@mail.ru

 (0779) 98-00-88, (0554) 50-92-52, 
 (0778) 49-46-87, (0706) 54-23-25
 (0779) 98-00-88, (0554) 50-92-52, 
 (0778) 49-46-87, (0706) 54-23-25



УЧУР КЄЙГЄЙЇ

- Манас мырза, акыркы 30 жылда 
айыл чарбасын єнїктїрїп, жолго са-
луу їчїн кєп аракет жасалгандагына 
карабай жылыш аз болуп жатканды-
гын билесиз. Эмне їчїн иш-аракеттер 
єз жемишин бербей жатат деп ойлой-
суз?

- Алдыга озуп чыккан фермерлердин 
ишин министрликтин иши катары кєрсє-
тїп, чыныгы кєйгєйлєргє кєўїл бурулбай 
келген саясаттын жемиши деп тїшїнєм. 
Буга чейин айыл чарба тармагында ре-
формалардын жыйынтыгы жакшы бол-
гон жок. Дегеле тармакта олуттуу рефор-
ма боло элек. Айыл чарба тармагынын 
дареметин толук ачыш їчїн, чечкиндїї 
кадамдарга барып, айрым мыйзамдар-
ды кабыл алышыбыз зарыл. Мен Кыр-
гызстанда башталган алгачкы реформа-
лардын катасына токтоло кетейин. Эге-
мендїїлїк алган жылдары малды жа-
на жерди бєлїштїрїї саясаты жїргєн. 
Ошол бєлїштїрїїнїн формуласы келе-
чекти кєздєгєн эмес. Биринчи реформа-
нын формуласы советтик тїшїнїк менен 
жасалып, теў бєлїштїрїїгє басым жасал-
ган. Мал, жер тааныш-билиштерге тарка-
тылып кеткен. Иш жїзїндє айыл чарбасы 
менен алектенгендер анда салыктан бо-
шотулуп калышкан. Маселе мына ушул 
жерде жатат. Салыктын кєрсєткїчїн ба-
шынан эле бир калыпка салып алуу ке-
рек болчу. Малды бєлїштїрїп алган-
дар туягына жараша салык тєлєшї ке-
рек эле. Бул мамлекеттїїлїктїн бирин-
чи белгилеринин бири. Мамлекет менен 
элдин ортосунда салык мамилеси гана 
бар. Башка кандай таасир болушу мїм-
кїн? Ошол каталар бїгїнкї кїнгє чейин 
жоюлбай келет. Ал аз келгенсип быйыл 
жерге болгон салык таптакыр алынып 
салынды. Бул тїп тамыры менен туура 
эмес чечим. Мындай саясат тармактын 
талкаланышына алып келет. Эгер жер 
салыгы кескин тїрдє жогоруласа байлар 
ээлеп жаткан жерлерин сатканга маж-
бур болушат эле. Алар азыр же жерди 
жакшы иштетишпей, же бирєєгє бер-
бей кармап жатышат. Себеби, салык тє-
лєбєйт. Жоопкерчилик, милдет да жок. 
Эмне болсо болсун дегендей жата бери-
шет. Салык жогоруласа, эл да “кой ушул 
жерге салык тєлєдїм эле жакшы иште-
тейин”- деп аракет жасайт.

- Салык тєлєє маселеси 
кєйгєйдї чече алабы?

- Жаўылбасам мурда 1 гек-
тар жерге болгон салык 165 
сомдон 400 сомго чейин экен. 
Бул ошол жерден алынган 
кирешени эске алганда бол-
богон акча. Ошол салык да 
жоюлуп калды. Албетте бул 
дыйкан, фермерлерди колдоо 
катары кабылданды. Иш жї-
зїндє бул чечим байлардын 
кызыкчылыгын кєздєп кал-
ган. Салык тєлєбєгєн адам 
мамлекет алдында єзїнїн 

жоопкерчилигин билбейт. Айрыкча жерди 
ээлеп жаткан байларга бул майдай жагат. 

- Ишинен жыйынтык чыкпады деп 
эле жетекчилерди алмаштыра бере-
биз. Ушул тармактын єсїп-єнїгїшїнє 
министрлик кызматтын канчалык 
деўгээлде таасири бар?

- Кыргызда “миў кошчуга бир баш-
чы”,- деген сєз бар. 100 пайыз кєз ка-
ранды болбосо да 99 пайыз иш ошол 
кызмат орунда отурган адистен кєз ка-
ранды. Жер менчикте болсо, Айыл чар-
ба министрлигинин эмне кереги бар деп 
кєп айтышат. Бирок, башкаруу, элге ке-
ректїї багытты кєрсєтїї дал ушул ми-
нистрликтин мойнунда. 

Бардык єндїрїштїн максаты киреше 
табуу эмеспи. Киреше жок жерде єндї-
рїш болбойт. Эми ошол эле айыл тургун-
дарынын кирешеси жок болсо, демек ал 
їй-бїлє жакшы жашай албайт. Айылда-
гы элдин кенен короо жайы бар. Бирок, 
жер иштетїїнї колго албастан мигра-
цияга чыгып кеткен. Убагында министр-
лик элге багыт берїї саясатын жакшы 
жїргїзгєндє миграция мынчалык кї-
чємєк эмес. Мына азыр гана “эл эмге-
гин жер жебей” тургандыгын, кирешени 
айылдан эле тапса боло тургандыгын тї-
шїнїп башташты.

- Быйыл ички базарларда гилас 
кымбат болду. Сатуучулар экспорт-
ко чыккандыгы їчїн кымбаттап кет-
ти деп тїшїндїрїштї. Эмне їчїн 

экспортко чыккан жер-жемиш єлкє 
ичинде дароо кымбаттап кетет. Ички 
рынокту кєзємєлгє алса болобу?

- Элибиздин бир жаман адаты бар. Баа-
ры арзан болсо деп самашат. Бирок, дый-
кандын эмгегин да баалап коюшуўуздар 
керек да. Эмне їчїн ал кєп эмгек кылып 
сизге арзан жер-жемиш алып бериши ке-
рек. Сєзсїз алардын баалары мезгилге жа-
раша єзгєрїп турушу маанилїї. 

- Быйыл кулпунайды базардан из-
десек кымбат же жок. Бул жемиш да 
экспортко чыккандыгы їчїн кымбат-
тап кетиптир. Єлкє жарандары їчїн 
кулпунай жеткиликтїї болгон жок. 
Мен ушундай кєрїнїш тууралуу ай-
тып жатам...

- Ички єндїрїштє єнїгїї болгон-
до атаандаштык башталат. Ошол атаан-
даштыктын негизинде баалар арзандайт. 
Ошол эле мезгилде экспорттоо даремети 
да жогорулайт. Экспорт дайыма керек. Бул 
їйдїн кожоюну сыртка чыгып, їйгє ки-
реше алып келгендей эле кєрїнїш менен 
барабар. Бирок, эў жакшы кардар- ички 
кардар. Андыктан, мыкты сапаттагы жер-
жемиштер, жашылчалар, эт алгач биздин 
базарда болушу керек. Ички керектєє то-
лук камсыздалгандан кийин гана экспорт-
ко чыгаруу зарылчылыгы келип чыгат. Ал 
эми бизде импорт кїч алган. Биз башка 
мамлекеттин фермерлерин багып жата-
быз. Сырттан жер-жемиш ташыган дїў ба-
зарда иштеген ишкерлер кымбатчылыкты 
сырттан алып келип коюшту. Сизге бир 
мисал айтып берейин. 2015-жылы биздин 
фермерлер кызылчаны айдабай коюшкан. 
Анткени кирешеси аз болгон. Бирок, ошо-
го карабай кыргыз ишкерлери талкала-
нып кеткен “Кайыўды Кант” заводун иш-
ке киргизишип, каражатын кїздє бересиў 
деп, элге бекер їрєн таратып, кызылча ай-
доону жолго коюшкан. Ошондо 2016-жы-
лы 4,5 миў гектар жерге кызылча айдал-
ган. 2017-жылы 12 миў гектарга айдал-
ды. 2018-жылы 18 миў гектарга кызыл-
ча айдалды. Кандай єсїш болгонун бай-
кап жатасызбы? Бирок, ушундай єсїшкє 
карабай, ошол эле жылы бийликтегилер 

сырттан 18 миў тонна кумшекер алып 
киришкен. Кызылча айдаган дыйкандар 
банкрот болгон. Автоматтык тїрдє кум-
шекерге болгон баа кєтєрїлїп кеткен. 
Мына туура эмес саясаттын арты менен 
кайрадан кызылча айдалган аянттары-
быз кескин тїрдє кыскарган. 

- Президент Садыр Жапаров айыл 
чарба министрине Суу кодекси менен 
Жер кодексинин жаўы редакциялары 
1-ноябрга чейин иштелип бїтсїн де-
ген тапшырма берди. Сиз бул кодекст-
ке кандай єзгєртїїлєрдї киргизїї ке-
рек деп ойлойсуз?

- Кодекстерди баштан аяк єзгєртїп 
чыгуу зарыл. Айрыкча №309 токтомдун 
жана жайыттарга тиешелїї маселелерин 
кылдат иштелишин каалайт элем. Жерди 
ижарага бергенди токтотуу керек. Антке-
ни ижарага алган адам болушунча иште-
тип, кїчїн алып туруп, таштап кетет экен. 
Ал жердин кийинки тагдыры ижарачыны 
кызыктырбайт. 

- Президент министрге аткаруучу-
лук тартипти бекемдєєнї тапшыр-
ды. Айыл чарбасындагы аткаруучу-
лук тартиптин мааниси єтє жогору 
болсо керек?

- Албетте, канчалык тапшырма берил-
бесин аны аткаруу начар болсо жылыш 
болбойт. Ал эми тапшырманы кадрлар ат-
карат. Бизде 30 жылда кызматтар жакын-
дарга, кудаларга, жээндерге жана башка 
ушул сыяктуу тууган-туушкандарга бе-
рилип, адистер сыртта калып келишкен. 
Биздин эл дагы министрликке жардам бе-
риши керек. Мен кечээ суу бєлїштїргєн 
жерге барып, куурдун бир шайманынын 
уурдалганын кєрїп капа болдум. Кыйрат-
кыч эл экенбиз. 

-Министрликтин кетирген кемчи-
ликтерин айтып жатабыз. Ал эми дый-
кандардын ишине кандай баа бересиз?

- Айылдагы дыйкандардын деўгээли 
чиновниктерге караганда бир топ жого-
ру. Иш билгилиги, адамгерчилиги жагы-
нан да. Бирок, аларга жалпы маалымат 
жетишсиз. Мисалы, жеўилдетилген на-
сыялар боюнча маалыматы аз.

- Айыл чарба єндїрїшїнє климат-
тык шарттар таасир берип, айрым 
учурда дыйкандар чыгашага учурап 
калып жатышат. Аны алдын алууга 
болобу?

- Айыл чарба єндїрїшїндє цикл бар. 
Тєрт жылда бир тїшїмдїї жыл болот 
же кургакчылык болот. Климаттык єз-
гєрїїлєргє карабай, азыр дїйнєдє айыл 
чарба єнїгїї жолуна тїшкєн. Болгону 
аракет керек. Чыныгы тажрыйбалуу дый-
кан жаратылыш кырсыктарынан башка 
болуп жаткан єзгєрїїлєргє туруштук бе-
ре алат деп ойлойм. 

Жазгїл КЕНЖЕТАЕВА

Айыл чарба адиси Манас САМАТОВ:

“ЖЕР САЛЫГЫН КАЙРА КИРГИЗЇЇ КЕРЕК”

Быйыл айыл чарба тармагына жылдагыдан кєбїрєк кєўїл 
бурулууда. Ирригациялык системалар жаўыланып, 
каналдарды тазалоо иштери жїрїп, фермер, дыйкандарга ири 
суммадагы жеўилдетилген насыялар да берилїїдє. Бирок, 

Президент Садыр Жапаров 14-июлда, Министрлер Кабинетинин 
жыйынында айыл чарба министри Аскарбек Жаныбековго бул 
тармакта 2021-жылдын ушул мезгили менен салыштырганда аткаруу 
тартиби 1,9 пайызга начарлаганын айтып, ири сумма бєлїнїп жатса 
да єсїш эки пайызга гана жеткендигин сынга алды.
Негизи эле Кыргызстан агрардык єлкє аталганы менен эгемен єлкє 
катары єз алдынча жашай баштагандан тарта тармактагы реформалар 
єз жыйынтыгын бербей келет. Биз бул маселе тууралуу айыл чарба 
адиси Манас Саматов менен баарлаштык.
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«Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì 
ºòêºð¿¿ áîþí÷à øàéëîî êîìèññèÿëàðû æºí¿íäº» Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 20-áåðåíåñèíå, «Æåð-
ãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí äåïóòàòòàðûíûí ñòàòóñó æºí¿í-
äº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 3-áåðåíåñè-
íå æàíà «Æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí äåïóòàòòàðûí øàé-
ëîî æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 
52-áåðåíåñèíå ûëàéûê Àëàì¿ä¿í, Àêñû, Íîîêàò, Ñ¿ë¿ê-
ò¿, Êàäàìæàé, Íàðûí øààðäûê, Æóìãàë, Íàðûí, Ûñûê-
Êºë, Êàðàêîë, Òî¢ æàíà Àê-Ñóó àéìàêòûê øàéëîî êî-
ìèññèÿëàðû æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí êýý áèð äåïó-
òàòòàðûíûí ûéãàðûì óêóêòàðûí ìººíºò¿íºí ìóðäà 
òîêòîòóó æàíà áîø êàëãàí ìàíäàòòàðäû Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðèíèí äåïóòàòòû-
ãûíà òàëàïêåðëåðãå ºòêºð¿ï áåð¿¿ æºí¿íäº ÷å÷èìäåð-
äè êàáûë àëûøêàí. 

«Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì 
ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû æºí¿íäº» Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 3, 4, 
8-áåðåíåëåðèíå, «Æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí äåïóòàòòà-
ðûí øàéëîî æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçà-

ìûíûí 52-áåðåíåñèíå æàíà «Æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí 
äåïóòàòòàðûíûí ñòàòóñó æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêà-
ñûíûí Ìûéçàìûíûí 3-áåðåíåñèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí-
÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû 

ÒÎÊÒÎÌ ÊÛËÀÒ:

1. Àëàì¿ä¿í, Àêñû, Íîîêàò, Ñ¿ë¿êò¿, Êàäàìæàé, Íàðûí 
øààðäûê, Æóìãàë, Íàðûí, Ûñûê-Êºë, Êàðàêîë, Òî¢ æàíà 
Àê-Ñóó àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿëàðûíûí æåðãèëèêò¿¿ 
êå¢åøòåðäèí êýý áèð äåïóòàòòàðûíûí ûéãàðûì óêóêòàðûí 
ìººíºò¿íºí ìóðäà òîêòîòóó áîþí÷à ÷å÷èìäåðè 1-òèðêåìå-
ãå ûëàéûê áåêèòèëñèí. 

2. Àëàì¿ä¿í, Àêñû, Ñ¿ë¿êò¿, Êàäàìæàé, Íàðûí øààðäûê, 
Æóìãàë, Íàðûí, Ûñûê-Êºë, Êàðàêîë, Òî¢ æàíà Àê-Ñóó àé-
ìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿëàðûíûí áîø êàëãàí ìàíäàòòàð-
äû òàëàïêåðëåðãå æàíà ñàÿñèé ïàðòèÿëàðäûí êàòòàëãàí 
òèçìåñèíäåãè òàëàïêåðëåðãå ºòêºð¿ï áåð¿¿ æºí¿íäº ÷å-
÷èìäåðè 2-òèðêåìåãå ûëàéûê áåêèòèëñèí. 

3. Æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí 1-òèðêåìåäå êºðñºò¿ëãºí 

äåïóòàòòàðûíûí ê¿áºë¿êòºð¿ óøóë òîêòîì æàðûÿëàíãàí 
ê¿íäºí òàðòûï àíûê ýìåñ äåï òààíûëñûí.

4. Àëàì¿ä¿í, Àêñû, Ñ¿ë¿êò¿, Êàäàìæàé, Íàðûí øààðäûê, 
Æóìãàë, Íàðûí, Ûñûê-Êºë, Êàðàêîë, Òî¢ æàíà Àê-Ñóó àé-
ìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿëàðû æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí 
øàéëàíãàí äåïóòàòòàðûí 2-òèðêåìåãå ûëàéûê êàòòàñûí 
æàíà àëàðãà áåëãèëåíãåí ¿ëã¿äºã¿ ê¿áºë¿êòºðä¿ æàíà òºø 
áåëãèëåðäè òàïøûðñûí.

5. Áóë òîêòîì «Ýðêèí-Òîî» ãàçåòàñûíà æàíà Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à 
áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí ðàñìèé ñàéòûíà æàðûÿëàíñûí.

6. Áóë òîêòîìäóí êº÷¿ðìºñ¿ òèåøåë¿¿ àéìàêòûê øàéëîî 
êîìèññèÿëàðûíà æàíà æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðãå æºíºò¿ëñ¿í.

7. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí-
÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí òºðàãàñûíûí îðóí áàñàðû 
Í.×.Êîé÷óêååâãå æ¿êòºëñ¿í.

ÒªÐÀÃÀ Í.ØÀÉËÄÀÁÅÊÎÂÀ

Áèøêåê ø., 2022-æûëäûí 15-èþëó, ¹67

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ 
áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí

2022-æûëäûí 15-èþëóíäàãû
¹67 òîêòîìóíóí 1-òèðêåìåñè

Äåïóòàòòûê ûéãàðûì óêóêòàðû ìººíºò¿íºí ìóðäà òîêòîòóëãàí
æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí äåïóòàòòàðûíûí òèçìåñè

¹
Æåðãèëèêò¿¿ 
êå¢åøòåðäèí 
àòàëûøòàðû

Äåïóòàòòûê ûéãàðûì 
óêóêòàðû ìººíºò¿íºí 

ìóðäà òîêòîòóëãàí 
æåðãèëèêò¿¿ 
êå¢åøòåðäèí 

äåïóòàòòàðûíûí
Ô.À.À.

Ûéãàðûì óêóãóíóí 
òîêòîòóëóøóíóí 

ñåáåáè

Äåïóòàòòûí 
ûéãàðûì 

óêóêòàðûí 
ìººíºò¿íºí 

ìóðäà òîêòîòóó 
áîþí÷à ÀØÊíûí 

÷å÷èìèíèí ¹ æàíà 
äàòàñû

×¿é îáëóñó

Àëàì¿ä¿í ðàéîíó

1. Òºìºíê¿-Àëàð÷à
 àéûëäûê

Ñîîðîíêóëîâ Ìåëèñáåê 
Ñåéäèìóõàìáåòîâè÷ ªç àðûçû ¹12,

30.06.2022-æ.

Æàëàë-Àáàä îáëóñó

Àêñû ðàéîíó

2. Êîø-Äºáº 
àéûëäûê

Ñîëòîíêóëîâà Ðàéìà 
Àñàíîâíà

Êàçà áîëóï 
êàëãàíäûãûíà 
áàéëàíûøòóó

¹9,
29.06.2022-æ.

Îø îáëóñó

Íîîêàò ðàéîíó

3. Òººëºñ 
àéûëäûê

Áàòûðîâà Àðçûêàí 
Øàðàáèäèíîâíà ªç àðûçû ¹4,

02.07.2022-æ.

Áàòêåí îáëóñó

Ñ¿ë¿êò¿ øààðû

4. Ñ¿ë¿êò¿ 
øààðäûê

Àøèðîâ Èìàíáåê Äîîðîíîâè÷ 
(¹5) («ªí¿ã¿¿-Ïðîãðåññ» äåï. 

ôðàêöèÿñû)
ªç àðûçû ¹3,

15.06.2022-æ.

Êàäàìæàé ðàéîíó

5
Àéäàðêåí 
øààðäûê

Àëèåâ Ìóðàäèë Æîëäóáàåâè÷ 
(¹2) 

(«Àòà Æóðò» äåï. ôðàêöèÿñû)
ªç àðûçû

¹16,
04.07.2022-æ.

6
Àéòåìèðîâ Ìóðàò 

Êàì÷ûáåêîâè÷ (¹1) («Æà¢û 
Äîîð» äåï. ôðàêöèÿñû)

ªç àðûçû

Íàðûí îáëóñó

Íàðûí øààðäûê

7. Íàðûí 
øààðäûê

Ê¿ñºðìàìáåòîâà Ûðûñê¿ë 
Ýìèëáåêîâíà (¹3) («Óëóó 

Êûðãûçñòàí» äåï. ôðàêöèÿñû)
ªç àðûçû ¹75,

25.06.2022-æ.

Æóìãàë ðàéîíó

8. Ò¿ãºë-Ñàé 
àéûëäûê Æóìàáåê óóëó Òàëãàðòáåê ªç àðûçû ¹60,

01.07.2022-æ.

Íàðûí ðàéîíó

9 ×åò-Íóðà 
àéûëäûê

Æóñóáàëèåâà Ìàéðàìê¿ë 
Òîêòîìàìáåòîâíà ªç àðûçû ¹4,

05.07.2022-æ.

Ûñûê-Êºë îáëóñó

Ûñûê-Êºë ðàéîíó

10 Ñàäûð-Àêå 
àéûëäûê

Àáäûðàçàêîâà Ñàëêûí 
Æàíòàåâíà ªç àðûçû ¹5,

04.07.2022-æ.

Êàðàêîë øààðû

11.

Êàðàêîë
 øààðäûê

Ìàæèþí Ôàðèäà Áàãèåâíà 
(¹3) («Ýìãåê» äåï. 

ôðàêöèÿñû)
ªç àðûçû

¹2,
04.07.2022-æ.

12.

Ñîéêîåâà Ãóëüçàò 
Êóäàéáåðãåíîâíà (¹3) 

(«Çàìàíäàø» äåï. 
ôðàêöèÿñû)

ªç àðûçû

Òî¢ ðàéîíó

13. Òî¢ 
àéûëäûê Æóìàøåâ Àçàò Óðãàçèåâè÷ ªç àðûçû ¹10,

06.06.2022-æ.

Àê-Ñóó ðàéîíó

14. Êàðà-Æàë 
àéûëäûê Áåêáî óóëó Çàìèðáåê ªç àðûçû ¹9,

07.06.2022-æ.

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ 
áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí

2022-æûëäûí  15-èþëóíäàãû
¹67 òîêòîìóíóí 2-òèðêåìåñè

Æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí øàéëàíãàí äåïóòàòòàðû 
äåï òààíûëãàí òàëàïêåðëåðäèí òèçìåñè

¹
Æåðãèëèêò¿¿ 
êå¢åøòåðäèí 
àòàëûøòàðû

Æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòèí 
êèéèíêè øàéëàíãàí 
äåïóòàòûíûí Ô.À.À.

Èøòåãåí æåðè, 
ýýëåãåí êûçìàòû

Áîø êàëãàí 
äåïóòàòòûê 
ìàíäàòòû 

ûéãàðóó áîþí÷à 
ÀØÊíûí ÷å÷èìè

×¿é îáëóñó

Àëàì¿ä¿í ðàéîíó

1. Òºìºíê¿-Àëàð÷à
 àéûëäûê

Àáûøêàåâà Àéäàé
Äæóìàêàäûðîâíà

Òºìºíê¿-Àëàð÷à 
àéûëûíûí 

¿é-á¿ëºë¿ê òîáóíóí 
áåéòàïêàíàñûíäà 

äàðûãåð

¹12,
30.06.2022-æ.

Æàëàë-Àáàä îáëóñó
Àêñû ðàéîíó

2. Êîø-Äºáº 
àéûëäûê 

Íàðìûðçàåâ Àëòûíáåê 
ªì¿ðàëèåâè÷

Ñ.Æýýíáàåâ 
àòûíäàãû îðòî 

ìåêòåáè, äèðåêòîð 

¹9,
29.06.2022-æ.

Îø îáëóñó
Íîîêàò ðàéîíó

3. Òººëºñ
 àéûëäûê

¹3 øàéëîî îêðóãó áîþí÷à òàëàïêåðëåð æîê áîëãîíäóêòàí êèéèíêè 
øàéëîîãî ÷åéèí äåïóòàòòûê ìàíäàò áîø òóðàò.

Áàòêåí îáëóñó
Ñ¿ë¿êò¿ øààðû

4. Ñ¿ë¿êò¿ 
øààðäûê

Ìóìèíîâ Àñûëáåê Æàíûáàåâè÷ 
(¹11) («ªí¿ã¿¿-Ïðîãðåññ» ñàÿñ. 

ïàðò.)

«Àê-Áóëàê êºì¿ð» 
Æ×Ê, áàøêû 

ýñåï÷è

¹3,
15.06.2022-æ.

Êàäàìæàé ðàéîíó

5.
Àéäàðêåí 
øààðäûê

Òóøàåâ Àéäàð Æèãèòàëèåâè÷ 
(¹4) («Àòà Æóðò » ñàÿñ.ïàðò.) Ñòîìàòîëîã ¹17,

04.07.2022-æ.

6.
Õàìáàðîâ Ðóñëàí 

Õàìäàìàëèåâè÷ (¹4) («Æà¢û 
Äîîð» ñàÿñ.ïàðò.)

Æåêå èøêåð

Íàðûí îáëóñó
Íàðûí øààðû

7. Íàðûí 
øààðäûê

Àñûïáàåâà Íóðêóë 
Áåéøåíàêóíîâà (¹6) («Óëóó 

Êûðãûçñòàí» ñàÿñ.ïàðò.)

«Àê-Äèë» áàëà 
áàê÷àñû, äèðåêòîð

¹76,
28.06.2022-æ.

Æóìãàë ðàéîíó

8. Ò¿ãºë-Ñàé 
àéûëäûê Ìàìàåâà Àéíóð Àêûëáåêîâíà Îðòî ìåêòåï, 

ìóãàëèì
¹61,

01.07.2022-æ.

Íàðûí ðàéîíó

9. ×åò-Íóðà 
àéûëäûê

Ìàìûðáåêîâ Àñûëáåê 
Àñàíòóðîâè÷

Àéûëäûê êëóá, 
ìàäàíèÿò-ìàññàëûê 

èø-÷àðàëàðäû 
óþøòóðóó÷ó

¹4,
05.07.2022-æ.

Ûñûê-Êºë îáëóñó
Ûñûê-Êºë ðàéîíó

10. Ñàäûð-Àêå 
àéûëäûê

Ìàìûòîâà Ãóëüçàò 
Èñðàèëîâíà

Ïî÷òà áºë¿ì¿, 
êûçìàòêåð

¹6,
04.07.2022-æ.

Êàðàêîë øààðû

11.
Êàðàêîë

 øààðäûê

Àòàãåëüäèåâà Èáàðàò 
Êàñåíîâíà (¹6) («Ýìãåê» ñàÿñ.

ïàðò.)

Òºðºò ¿é¿í¿í 
æåòåê÷èñè

¹2,
04.07.2022-æ.

12.
Èìàíàëèåâà Äèëíàðà 

Ìàëäûøåâíà (¹6) 
(«Çàìàíäàø» ñàÿñ.ïàðò.)

Áàëà áàê÷àíûí 
äèðåêòîðó

Òî¢ ðàéîíó

13. Òî¢ 
àéûëäûê

Àòàìáàåâ Òàëàíòáåê 
Ìàêåíîâè÷

Óáàêòûëóó 
èøòåáåéò

¹10,
06.06.2022-æ.

Àê-Ñóó ðàéîíó

14. Êàðà-Æàë 
àéûëäûê

Äæóìàáàåâà Âåíåðà 
Øàðøåáàåâíà

Áàëà áàê÷àíûí 
æåòåê÷èñè

¹10,
07.06.2022-æ.

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖЕРГИЛИКТЇЇ КЕЎЕШТЕРИНИН КЭЭ БИР ДЕПУТАТТАРЫНЫН ЫЙГАРЫМ УКУКТАРЫН МЄЄНЄТЇНЄН 
МУРДА ТОКТОТУУ ЖАНА БОШ КАЛГАН МАНДАТТАРДЫ ЖЕРГИЛИКТЇЇ КЕЎЕШТЕРДИН ДЕПУТАТТЫГЫНА ТАЛАПКЕРЛЕРГЕ 

ЄТКЄРЇП БЕРЇЇ ЖЄНЇНДЄ АЛАМЇДЇН, АКСЫ, НООКАТ, СЇЛЇКТЇ, КАДАМЖАЙ, НАРЫН ШААРДЫК, ЖУМГАЛ, НАРЫН, ЫСЫК-КЄЛ, 
КАРАКОЛ, ТОЎ ЖАНА АК-СУУ АЙМАКТЫК ШАЙЛОО КОМИССИЯЛАРЫНЫН ЧЕЧИМДЕРИН БЕКИТЇЇ ТУУРАЛУУ 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ШАЙЛОО ЖАНА РЕФЕРЕНДУМ ЄТКЄРЇЇ БОЮНЧА БОРБОРДУК КОМИССИЯСЫНЫН
ТОКТОМУ
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ЖОГОЛДУ
УТЕРЯ

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà íà ïðàâî 
ïîëüçîâàíèÿ  çåìåëüíîé 

äîëåé ñåðèÿ ×À ¹016 
íà èìÿ Çóáöîâîé Ëèäèè 

Âàëåíòèíîâíû ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-347

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ. 
àêòà î ïðàâå ÷àñòíîé 

ñîáñòâåííîñòè íà 
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ¹345401 

(îò 03.10.2011 ã.) íà èìÿ 
Òóøìèíöåâîé Íàòàëüè 

Âëàäèìèðîâíû ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-346

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
äèïëîìà ß ¹193595 

íà èìÿ Àìàòîâîé Àéçàäû 
Òóðãóíîâíû ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Ì.À.

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ. 
àêòà î ïðàâå ÷àñòíîé 

ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé 
ó÷àñòîê × ¹498387 íà èìÿ 

Ñûäûêáåêîâà Òóðäóêóëà 
Îáîøåâè÷à ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-349Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
óäîñòîâåðåíèå íà ïðàâî 
âðåìåííîãî ïîëüçîâàíèÿ 

çåìåëüíûì ó÷àñòêîì 
Â ¹064152 íà èìÿ 

Äåëäåøîâîé Êàéûðêóë 
Äþøåáåêîâíû ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-351

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î 
ãîñóäàðñòâåííîé 
ðåãèñòðàöèè ÈÏ 

Âåðåòåííèêîâà Íèêîëàé 
Èâàíîâè÷ êîä ÎÊÏÎ 29065641, 
ÈÍÍ 22202194800134 ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-354

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ëèöåíçèè 
ÎñÎÎ «Íóð-Øàòû» 

ÊÐÖ-1-2 ¹06047 îò 30 
ÿíâàðÿ 2015 ã. ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-350

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
УЛУТТУК БАНКЫ

«2022-жылдын 15-июлунда Улуттук банк 
Башкармасы тарабынан РК «АМАНБАНК» ААКсына 

2022-жылдын 15-июлунан  тартып 6 айлык 
мєєнєткє Убактылуу администрация атайын 

режими киргизилгендиги тууралуу токтом кабыл 
алынган.

Абдулдабеков Рустам Аскарбекович РК «АМАНБАНК» 
ААКсынын Убактылуу администратору болуп дайындалды.»

Отчет ОАО «МФК «АБН» 
î âûïëàòå äîõîäà ïî îáëèãàöèÿì ïåðâîãî âûïóñêà 
(ðåã. ¹ KG 0201211511 îò 23.12.2019 ã.) çà äåñÿòûé 

ïðîöåíòíûé ïåðèîä, äàòà âûïëàòû ñ 10 èþëÿ 2022 ã.

Îáùåå êîëè÷åñòâî âëàäåëüöåâ îáëèãàöèé (ôèç. è 
þð. ëèöà) 

72 

Îáùàÿ ñóììà íà÷èñëåííûõ äîõîäîâ (ñîì) 1 102 720,00 

Îáùåå êîëè÷åñòâî âëàäåëüöåâ îáëèãàöèé, ïîëó÷èâ-
øèõ äîõîäû (ôèç. è þð. ëèöà) 71 

Ñóììà âûïëà÷åííûõ äîõîäîâ, â ñîìàõ 1 082 720,00 

Ñóììà íå âûïëà÷åííûõ äîõîäîâ, â ñîìàõ 20 000,00 

Êîëè÷åñòâî âëàäåëüöåâ îáëèãàöèé, ïî êîòîðûì íå 
âûïëà÷åíû äîõîäû (ôèç. ëèöà) 1 

Êîëè÷åñòâî îáëèãàöèé, ïî êîòîðûì íå âûïëà÷åíû 
äîõîäû (ýêç.) 

500 

Ïðè÷èíà íåâûïëàòû 
íå âîñòðåáîâàíû 

èíâåñòîðîì* 

* Ïðè÷èíà íåâûïëàòû è ïðåäïîëàãàåìàÿ äàòà âûïëàòû: Íà äàòó 
ïðåäîñòàâëåíèÿ îò÷åòà ïðîöåíòû íå âîñòðåáîâàíû èíâåñòîðîì. 
Âûïëàòà ïðîöåíòîâ áóäåò ïðîèçâîäèòüñÿ ïî ìåðå åãî ÿâêè â ÎÀÎ 
“ÌÔÊ “ÀÁÍ”, ïðåäïîëàãàåìàÿ äàòà âûïëàòû: ñ äàòû âîñòðåáîâàíèÿ.

Í-352

СУЩЕСТВЕННЫЙ ФАКТ:

ОАО «ЖАЛАЛАБАТЭЛЕКТРО» 
уведомляет, что 15 июля 2022 года решением Совета 

директоров ОАО «Жалалабатэлектро»:
1.1. Îñâîáîäèòü îò çàíèìàåìîé äîëæíîñòè Ãåíåðàëüíîãî äèðåêòî-

ðà – ðóêîâîäèòåëÿ Ãåíåðàëüíîé äèðåêöèè ÎÀÎ «Æàëàëàáàòý-
ëåêòðî» Ïàèçîâà Àçàìàòà Ìàìàçàêèðîâè÷à ïî ñîáñòâåííî-
ìó æåëàíèþ ñ 15 èþëÿ 2022 ãîäà.

2.1. Èçáðàòü â ñîñòàâ Ãåíåðàëüíîé äèðåêöèè ÎÀÎ «Æàëàëàáàòý-
ëåêòðî» ñðîêîì íà 1 (îäèí) ãîä ñ 15 èþëÿ 2022 ãîäà:

- Ñàòûáàëäèåâà Íóðëàíà Íàçàðáåêîâè÷à Ãåíåðàëüíûì äè-
ðåêòîðîì – ÷ëåíîì Ãåíåðàëüíîé äèðåêöèè ÎÀÎ «Æàëàëàáà-
òýëåêòðî».

СУЩЕСТВЕННЫЙ ФАКТ:

ОАО «ВОСТОКЭЛЕКТРО»
уведомляет, что 15 июля 2022 года решением Совета 

директоров ОАО «Востокэлектро»:
1. Îñâîáîäèòü îò çàíèìàåìîé äîëæíîñòè Ãåíåðàëüíîãî äèðåêòî-

ðà – ÷ëåíà Ãåíåðàëüíîé äèðåêöèè ÎÀÎ «Âîñòîêýëåêòðî» Ñàáà-
òàðîâà Áàêûòà Ðûñáåêîâè÷à ïî ñîáñòâåííîìó æåëàíèþ ñ 15 
èþëÿ 2022 ãîäà.

2. Èçáðàòü â ñîñòàâ Ãåíåðàëüíîé äèðåêöèè ÎÀÎ «Âîñòîêýëåêòðî» 
ñðîêîì íà 1 (îäèí) ãîä ñ 15 èþëÿ 2022 ãîäà:

- Ïàèçîâà Àçàìàòà Ìàìàçàêèðîâè÷à Ãåíåðàëüíûì äèðåêòîðîì 
– ÷ëåíîì Ãåíåðàëüíîé äèðåêöèè ÎÀÎ «Âîñòîêýëåêòðî».

Àãðîáèçíåñòèí àòààíäàøòûêêà æàðàêòóóëóê áîðáîðó (ÀÀÆÁ) ôåðìåðäèê ÷àðáàëàðäû, 
àéûë ÷àðáàëûê êîîïåðàòèâäåðäè, òàìàê-àø æàíà êàéðà èøòåò¿¿ èøêàíàëàðûí, ñîîäà-
ëîãèñòèêàëûê áîðáîðëîðäó Êîøóì÷à íàðê óäààëàøòûãûí (ÊÍÓ) ºí¿êò¿ð¿¿ áîþí÷à Íà-
òûéæàëóó ºíºêòºøò¿ê ò¿ç¿¿í¿í àëêàãûíäà ëèäåðäèí ðîëóíà òàëàïêåðëåðäè áàøòàïêû 
à÷ûê òàíäîî ñûíàãûíà êàòûøóóãà ÷àêûðàò.

Àðûçäàðäû êàáûë àëà áàøòîî÷ó äàòà æàíà óáàêòûñû  2022-æûëäûí 19-èþëó (cààò 
10.00äºí áàøòàï).

Àðûçäàðäû êàáûë àëóó á¿ò¿¿÷¿ äàòà æàíà óáàêòûñû: 2022-æûëäûí 19-àâãóñòó (ñààò 
17.00ãº ÷åéèí).

Äîëáîîð æàíà 2-êîìïîíåíò æºí¿íäº æàëïû ìààëûìàò (Íàòûéæàëóó ºíºêòºøò¿ê)

Ä¿éíºë¿ê áàíêòûí “Ýêîíîìèêàäàãû ðåãèîíäóê ºí¿ã¿¿” äîëáîîðó (ÝÐªÄ). Äîëáîîð-
äóí ºí¿êò¿ð¿¿ ìàêñàòû - Îø îáëóñóíóí æàíà Îø øààðûíûí òàíäàëãàí ñåêòîðëîðóíäà 
ìàêñàòòóó êºìºêòºø¿¿ æîëó ìåíåí Àëóó÷óãà ðåãèîíäóí ýêîíîìèêàëûê ºí¿ã¿¿ñ¿íº æàð-
äàìäàøóóíó êºçäºéò.

ÝÐªÄ 2-êîìïîíåíòèíèí àëêàãûíäà êîøóì÷à íàðê óäààëàøòûãûí ê¿÷òºíä¿ð¿¿ áîþí÷à 
èø-÷àðàëàð êàðàëãàí, áóë äîëáîîðäóí è÷èíäåãè ÷àêàí äîëáîîðëîðäóí ìàêñàòòûê èíâåñ-
òèöèÿëàðûí êàðæûëîî ¿÷¿í àéûë ÷àðáà èøêàíàëàðû ìåíåí ÷àêàí àéûë ÷àðáàëûê ºí-
ä¿ð¿ø÷¿ëºðä¿í îðòîñóíäà ºíºêò¿ê ìàìèëåëåðäè æàêøûðòóóãà øàðò ò¿çºò æàíà àíûí 
íàòûéæàñûíäà ºíä¿ð¿øò¿í/êàéðà èøòåò¿¿í¿í ñàïàòû æàêøûðàò æàíà êºëºì¿ êºáºéºò.

Äîëáîîð êîøóì÷à íàðê óäààëàøòûãûí ºí¿êò¿ð¿¿ ûêìàñûí ïàéäàëàíàò æàíà ñàòóó 
ó÷óðóíäàãû ñóðîî-òàëàïòûí íåãèçèíäå íàòûéæàëóó ºíºêò¿ê ìàìèëåëåðäèí ºí¿ã¿ø¿íº 
ºáºëãº ò¿çºò. Íàòûéæàëóó ºíºêòºøò¿ê êîøóì÷à íàðêòûí áèð ýëå óäààëàøòûãûíäà ºíä¿-
ð¿ø÷¿ëºðä¿í áèð íå÷å òîáóí - àíûí è÷èíäå ôåðìåðëåðäè, æûéíîî÷óëàðäû, êàéðà èø-
òåò¿¿÷¿ëºðä¿, ñàòóó÷óëàðäû æàíà ýêñïîðò¸ðëîðäó êàìòûéò. Àð áèð ºíºêòºøò¿ê àëêàê-
òûê ìàêóëäàøóó ìåíåí æºíãº ñàëûíàò æàíà ºíä¿ð¿¿÷¿ëºðä¿í àëäû¢êû òîáó æàíà ñà-
òûï àëóó÷ó/àãðåãàòîð æå êàéðà èøòåò¿¿÷¿ èøêàíà æàíà áàøêà òèéèøò¿¿ êàòûøóó÷óëàð 
òàðàáûíàí êîë êîþëàò.

ÝÐªÄä¿í àëêàãûíäà Îø îáëóñóíóí æàíà Îø øààðûíûí ìàë ÷àðáà æàíà äûéêàí÷ûëûê 
òàðìàêòàðûíäàãû áàðäûê êîøóì÷à íàðê óäààëàøòûêòàðûíà òàíäàëãàí áàãûòòàð áîþí-
÷à àíàëèçäèí æûéûíòûãûíà æàðàøà êîëäîî êºðñºò¿ëºò æàíà áóë àòààíäàøòûêêà æàíà 
ýêñïîðòêî ÷ûãóóãà øàðò ò¿çºò. 

ÊÍÓÍÓÍ ÀÐÒÛÊ×ÛËÛÊÒÓÓ ÁÀÃÛÒÒÀÐÛ:
 Ñ¿ò ïðîäóêöèÿ
 Ýò æàíà ýò ïðîäóêöèÿ (áîäî ìàë, ìàéäà ìàë, òîïîç)
 Êàðòîøêà
 Àëìà
 ×èå
 Áàë
 Ïàõòà
 ªçãºí ê¿ð¿÷¿
 Áàëûê÷ûëûê
 Ìàé (ñîôëîð, ïàõòà ìàé)
 Æàøûë÷àëàð (à÷ûê æàíà æàáûê êûðòûøòà)
 Êàíàòòóóëàð.

ÌÀÊÑÀÒÒÓÓ ÈÍÂÅÑÒÈÖÈßËÎÎÍÓÍ ÍÅÃÈÇÃÈ ÁÀÃÛÒÒÀÐÛ: 

1. Æàêøû ò¿ø¿ìä¿¿ ýêåíè äàëèëäåíãåí æàíà áàøêà æàêøû ñàïàòòàðû áàð ñîðòòîð.
2. Æà¢û æàáäóóëàð (òåõíîëîãèÿëûê æàáäóó, îøîíäîé ýëå àéûë ÷àðáàëûê òåõíèêà), àíûí 

è÷èíäå ºíä¿ð¿¿ æàíà êàéðà èøòåò¿¿, îðóï-æûéíàãàíäàí êèéèíêè èøòåò¿¿, ñàêòîî æà-
íà òåéëºº, ëàáîðàòîðèÿ (àíûí è÷èíäå êº÷ìº ëàáîðàòîðèÿëàð æàíà æàáäóóëàð), óïà-
êîâêà æàíà ñîðòòîî, ñàïàòûí êîíòðîëäîî, ïðîäóêöèÿíûí ñàïàòûí æîãîðóëàòóó æàíà 
êºëºì¿í êºáºéò¿¿ ¿÷¿í òåõíèêàëûê ëèíèÿëàðäû æàáäóó;

3. Êîëäî áîëãîí (ýñêè) æàáäóóëàðäû òåõíîëîãèÿëûê æàêòàí æà¢ûðòóó ¿÷¿í æàáäóóëàð;

4. Àçûê-ò¿ë¿ê ïðîäóêòóëàðäûí ìåíåäæìåíò ñèñòåìàñûí êèðãèç¿¿, àíûí è÷èíäå áàðäûê 
ýòàïòàðûí êèðãèç¿¿ (îêóòóï ¿éðºò¿¿, (ÍÀÑÑÐ, ISO ñèñòåìàëàðäû êèðãèç¿¿, îðãàíè-
êàëûê ºíä¿ð¿ø, àëäû¢êû ïðàêòèêàíûí áàðäûê ò¿ðëºð¿, áàøêà òèéèøò¿¿ òåõíèêàëûê 
æàðäàì æ.á.);

5. Æåðãèëèêò¿¿ ñåðòèôèêàòòàðäû æàíà ýë àðàëûê óþìäàðäà áåêèòèëãåí ýë àðàëûê 
ñåðòèôèêàòòàðäû àëóó;    

6. Ìàðêåòèíã æàíà áðåíäèíã áîþí÷à êûçìàò êºðñºò¿¿ëºðä¿ ñàòûï àëóó (àíûí è÷èíäå 
òîâàðäûê áåëãèíè æàíà ïðîäóêòóíóí (îøîíäîé ýëå óïàêîâêàíûí) äèçàéíûí èøòåï 
÷ûãóó æ.á.;

7. ªíä¿ð¿¿÷¿ëºð ¿÷¿í òåõíèêàëûê æàðäàì æàíà îêóòóó, ñàïàòòû êàìñûçäîî, çûÿíêå÷-
òåðãå êàðøû ê¿ðºø¿¿ æàíà òàìàê-àø ïðîäóêòóëàðäûí êîîïñóçäóãóí æàêøûðòóó áîþí-
÷à áàøêà êûçìàò êºðñºò¿¿ëºð.

Èíâåñòèöèÿëîîíóí ý¢ æîãîðêó ºë÷ºìäºð¿: 
Áèð àéûë ÷àðáàëûê ºíä¿ð¿¿÷¿ãº – 2 000 000 (ýêè ìèëëèîí) ñîì ñóììàãà ÷åéèíêè 

òîâàðëàð.
Àíäàí òûøêàðû, àéûë ÷àðáàëûê ºíä¿ð¿¿÷¿ëºð ºç ñàëûìäàðûí äà êîøóóãà òèéèø, àãà 

áóëàð êèðèøè ì¿ìê¿í: æóìóø÷ó ê¿÷êº ÷ûãûìäàð, àéûë ÷àðáà òîâàðëàðûí òàøóóãà/æåò-
êèð¿¿ãº áàéëàíûøêàí áàðäûê ÷ûãûìäàð.

Àéûë ÷àðáàëûê êîîïåðàòèâäåð, ôåðìåðäèê ÷àðáàëàð, ¿ðºí ÷àðáàëàð æàíà àñûë òó-
êóì ÷àðáàëàð ¿÷¿í 20 000 000 (æûéûðìà ìèëëèîí) ñîì ñóììàãà ÷åéèíêè òîâàðëàð.

Àéûë ÷àðáàëûê êîîïåðàòèâäåð, ôåðìåðäèê ÷àðáàëàð, ¿ðºí ÷àðáàëàð æàíà àñûë òó-
êóì ÷àðáàëàð ºçäºð¿í¿í ñàëûìäàðûí êîøóóñó êåðåê, àãà æóìóø÷ó ê¿÷êº ÷ûãûìäàð, àéûë 
÷àðáà òîâàðëàðûí òàøóóãà/æåòêèð¿¿ãº, óïàêîâêàëîîãî, ñàòóóãà áàéëàíûøêàí áàðäûê ÷û-
ãûìäàð êèðèøè ì¿ìê¿í.

Òàìàê-àø æàíà êàéðà èøòåò¿¿ ºíºð æàéûíûí èøêàíàëàðû, àãðî-ñîîäà-ëîãèñòèêà áîð-
áîðëîðó, àéûë ÷àðáàëûê òîâàðëàðäû áåð¿¿÷¿ æàíà êûçìàò êºðñºò¿¿÷¿ èøêàíàëàð ¿÷¿í 
35 000 000 (îòóç áåø ìèëëèîí) ñîì ñóììàãà ÷åéèíêè òîâàðëàð.

Òàìàê-àø æàíà êàéðà èøòåò¿¿ èøêàíàëàðû, àãðî-ñîîäà-ëîãèñòèêà áîðáîðëîðó, àéûë 
÷àðáàëûê òîâàðëàðäû áåð¿¿÷¿ æàíà êûçìàò êºðñºò¿¿÷¿ èøêàíàëàð ¿÷¿í ÷ûãûìäàðäû  
àæûðàòûï áºë¿¿ êàòàðû æóìóø÷ó ê¿÷êº ÷ûãûìäàð, àéûë ÷àðáà òîâàðëàðûí òàøóóãà/æåò-
êèð¿¿ãº, óïàêîâêàëîîãî, ñàòóóãà áàéëàíûøêàí áàðäûê ÷ûãûìäàð, æàíà æàáäóóëàð ¿÷¿í 
æåòïåé æàòêàí ñàðïòîîíó æàáóó ¿÷¿í ºçäºð¿í¿í êàðàæàòòàðû æàíà äîëáîîð ìåíåí æà-
áûëûøû ì¿ìê¿í áîëáîãîí ñóðàëóó÷ó êàðàæàòòàð êèðèøè ì¿ìê¿í.

Àðûç ýýëåðè àðûçäàðûíäà ºç¿ êîøóó÷ó ñàëûìäûí áåëãèëåíèï æàòêàí ºë÷ºì¿í êºð-
ñºò¿¿ ìåíåí ºç ñàëûìäàðûí äåìîíñòðàöèÿëàøàò.

Àëãûëûêòóó òàëàïêåðëåð:
Êîíêóðñêà êàòûøà àëóó÷óëàð: Îø îáëóñóíäà æàíà Îø øààðûíäà àéûë ÷àðáàíûí æà-

íà òàìàê-àø ºíºð æàéûíûí ÷ºéðºëºð¿íäº èøòåãåí, òèéèøò¿¿ þðèäèêàëûê êàòòîîäîí ºò-
êºí óþìäàðäûí æàíà æåêå èøêåðëåðäèí áàðäûê ò¿ðëºð¿, àíûí è÷èíäå: æåêå èøêåðëåð, 
êîîïåðàòèâäåðäèí, ôåðìåðäèê òîïòîðäóí, Æ×Êíûí, àññîöèàöèÿëàðäûí æàíà ñîþçäàð-
äûí, îøîíäîé ýëå óþìäàðäûí àð êàíäàé ò¿ðëºð¿, áåéºêìºò óþìäàð ìåíåí ôîíääîð-
äîí áàøêàëàð.

Íàòûéæàëóó ºíºêòºøò¿ê èíâåñòèöèÿëûê ïðîãðàììàíû æàíà èø-÷àðàëàðäûí èðýýòèí 
àíûêòàéò, áóëàð ºíºêòºøò¿ê æºí¿íäº êîíêðåòò¿¿ ñóíóø ìåíåí àíûêòàëàò.

Àðûçäàðäû êàáûë àëóóíóí æàíà êîíñóëüòàöèÿíûí äàðåãè:

Àãðîáèçíåñòèí àòààíäàøòûêêà æàðàêòóóëóê áîðáîðó (ÀÀÆÁ)
Áèøêåê ø., ×¿é ïðîñïåêòè, 114, 720040 ¹306 ¹308 êàáèíåòòåð.
Òåë.: +996 (312) 62-38-85; 62-39-04; 62-39-11
ÀÀÆÁíûí Îø øààðûíäàãû ðåãèîíäóê îôèñè:
Îø ø., Ëåíèí êº÷ºñ¿, 221, 2-êàáàò ¹28 êàáèíåò
Òåë.: +996 (772) 19-19-85, +996 (552) 85-19-19, + 996 (995) 24-99-24
Å-mail: info@agromarket.kg,  abdyshev@agromarket.kg, 
êîïèÿ: esenaliev@agromarket.kg, abdilabekov@agromarket.kg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН АЙЫЛ ЧАРБА МИНИСТРЛИГИ
КООМЧУЛУКТУ ЄНЇКТЇРЇЇ ЖАНА ИНВЕСТИЦИЯЛОО АГЕНТТИГИ (АРИС)
АГРОБИЗНЕСТИН АТААНДАШТЫККА ЖЄНДЄМДЇЇЛЇК БОРБОРУ (ААЖБ)

НАТЫЙЖАЛУУ ЄНЄКТЄШТЇККЄ КАТЫШУУГА ЧАКЫРУ

Ñ/Î-264
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ЖОГОЛДУ
УТЕРЯ

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ. 
àêòà î ïðàâå ÷àñòíîé 

ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé 
ó÷àñòîê ¹0014517 íà èìÿ 

Àñàíãîæîåâà Àáäûáåêà 
Èìåðîâè÷à ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-356

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ñâèäåòåëüñòâà î ïðàâå ÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè 
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê (äîëè) ¹027184 íà èìÿ Àêàåâà 

Áàêòûáåêà Áîëîòîâè÷à ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-358

Ìàìàòàéñàåâà Ìàéðàì 
Àìàòîâíàãà òààíäûê Æàëàë- 

Àáàä øààðûíûí Ìàíàñ 
êº÷ºñ¿íäºã¿ æåð ó÷àñòîãóí 

óáàêòûëóó ïàéäàëàíóó 
óêóãóíà áåðèëãåí ê¿áºë¿ã¿ 

(ñåðèÿñû Â ¹073482, 
ÈÍÍ 3-10-01-0018-7006) 

æîãîëãîíäóãóíà áàéëàíûøòóó 
æàðàêñûç äåï òàáûëñûí.

Специальный администратор АВП 
«Тытты-Булак» - банкрот 

ОБЪЯВЛЯЕТ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН ПО ПРОДАЖЕ АКТИВА С 
ПОНИЖЕНИЕМ СТАРТОВОЙ ЦЕНЫ НА 50%.

Лот №1 Экскаватор XN 977 - 2 L, 2013 года выпуска, в нерабочем 
состоянии (двигатель, КПП требуют ремонта, ковш отсутствует, 

шины не пригодны) с понижением стартовой цены на 50%, 
стартовая цена - 280 000 (двести восемьдесят тысяч) сом.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 29.07.2022 ã. â 10.00 ÷. ïî àäðåñó: ã.Îø, óë.Ëå-
íèíà, 221, 4 ýòàæ, êàá. ¹73 (â çäàíèè îáëàäìèíèñòðàöèè). Ó÷àñò-
íèêè àóêöèîíà äîëæíû âíåñòè ãàðàíòèéíûé âçíîñ â  ðàçìåðå 5% îò 
ñòàðòîâîé öåíû â êàññó ÀÂÏ «Òûòòû-Áóëàê» - áàíêðîò. Çàÿâêè íà 
ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ äî 16.00 ÷. 28.07.2022 ã. 

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: (0778) 79-28-79. Í-353

Подразделение службы судебных 
исполнителей Иссык-Кульского района

ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА НА 
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА:

Земельный участок, площадь застройки - 7500 кв.м., 
целевое назначение участка, для строительства 
производственной базы, расположенный по адресу: 
Иссык-Кульский район, г.Чолпон-Ата, 3 мкр., выше 
центральной трассы, за микрорайоном, иден. код. 
2-03-05-0025-5875, принадлежащий на праве 
собственности ОАО «Кыргызэнергострой», находящийся по 
адресу: Сокулукский район, с.Селекционное.

Стартовая цена установлена в сумме 1 447 300 
(один миллион четыреста сорок семь тысяч триста) сомов.

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 22 àâãóñòà 2022 ãîäà â 10.00 ÷àñîâ ïî ìåñòó íà-
õîæäåíèÿ íåäâèæèìûõ èìóùåñòâ.

Ëèöà, æåëàþùèå ïðèíÿòü ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïåðåä òîðãàìè âûíî-
ñÿò 5%îâ îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè èìóùåñòâà íà äåïîçèòíûé ñ÷¸ò ÏÑ-
ÑÈ Èññûê-Êóëüñêîãî ðàéîíà 4404032100000106, ÁÈÊ 440001, ÎÊÏÎ 
02338200, ÈÍÍ 01404199510285, êîä ïëàòåæà 14238900.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà ñóäåáíûé èñïîëíèòåëü ÏÑÑÈ 
Èññûê-Êóëüñêîãî ðàéîíà Êàäûðîâ Ç.Ñ., ñïðàâêè 

ïî àäðåñó: ã.×îëïîí-Àòà, Èññûê-Êóëüñêèé ðàé. ñóä, 
òåë.: 4-36-34, ôàêñ: 4-36-34, (0555) 10-74-23. Ñ/Î-275

Öåíòð êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè àãðîáèçíåñà (ÖÊÀ) ïðèãëàøàåò ôåðìåðñêèå õîçÿéñòâà, 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå êîîïåðàòèâû, ïèùåâûå è ïåðåðàáàòûâàþùèå ïðåäïðèÿòèÿ, òîð-
ãîâî-ëîãèñòè÷åñêèå öåíòðû ïðèíÿòü ó÷àñòèå â îòêðûòîì ïðåäâàðèòåëüíîì îòáîðå ïðå-
òåíäåíòîâ íà ðîëü Ëèäåðà, â ðàìêàõ ñîçäàíèÿ ïðîäóêòèâíûõ ïàðòíåðñòâ ïî ðàçâèòèþ 
öåïî÷êè äîáàâëåííîé ñòîèìîñòè. 

Äàòà è âðåìÿ íà÷àëî ïðè¸ìà çàÿâîê: 19 èþëÿ 2022 ã. (ñ 10.00 ÷/ì).
Äàòà è âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ïðè¸ìà çàÿâîê: 19 àâãóñòà  2022 ã. (äî 17.00 ÷/ì).

Îáùèå ñâåäåíèÿ î Ïðîåêòå è Êîìïîíåíòå 2

Ïðîåêò Âñåìèðíîãî Áàíêà «Ýêîíîìè÷åñêîå ðåãèîíàëüíîå ðàçâèòèå» (ÏÐÝÐ). Öåëüþ 
ðàçâèòèÿ ïðîåêòà ÿâëÿåòñÿ îêàçàíèå ïîääåðæêè Ïîëó÷àòåëþ â óñèëåíèè ðåãèîíàëüíî-
ãî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ïóòåì öåëåíàïðàâëåííûõ âìåøàòåëüñòâ â âûáðàííûõ ñåê-
òîðàõ â Îøñêîé îáëàñòè è ã.Îø.

Â ðàìêàõ Êîìïîíåíòà 2 ÏÐÝÐ ïðåäóñìàòðèâàþòñÿ ìåðîïðèÿòèÿ ïî óñèëåíèþ öåïî-
÷åê äîáàâëåííîé ñòîèìîñòè, ÷òî áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü ðàçâèòèþ ïàðòíåðñêèõ îòíîøå-
íèé ìåæäó ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûìè ïðåäïðèÿòèÿìè è ìàëûìè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûìè 
ïðîèçâîäèòåëÿìè äëÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ öåëåâûõ èíâåñòèöèé ïîäïðîåêòîâ, êîòîðûå óëó÷-
øàò êà÷åñòâî è óâåëè÷àò îáúåìû ïðîèçâîäñòâà/ïåðåðàáîòêè. 

ÏÐÝÐ áóäåò èñïîëüçîâàòü ïîäõîä ïî ðàçâèòèþ öåïî÷êè äîáàâëåííîé ñòîèìîñòè (ÖÄÑ), 
ñïîñîáñòâóÿ ðàçâèòèþ ïðîäóêòèâíûõ ïàðòíåðñêèõ îòíîøåíèé íà îñíîâå ñïðîñà â õîäå 
ðåàëèçàöèè. Ïðîäóêòèâíûå ïàðòíåðñòâà áóäóò îõâàòûâàòü íåñêîëüêî ãðóïï ïðîèçâîäè-
òåëåé â îäíîé è òîé æå öåïî÷êå äîáàâëåííîé ñòîèìîñòè, â òîì ÷èñëå ôåðìåðîâ, ñáîð-
ùèêîâ, ïåðåðàáîò÷èêîâ, òîðãîâöåâ è ýêñïîðòåðîâ. Êàæäîå ïàðòíåðñòâî áóäåò ðåãóëèðî-
âàòüñÿ ðàìî÷íûì ñîãëàøåíèåì è ïîäïèñûâàòüñÿ âåäóùåé ãðóïïîé ïðîèçâîäèòåëåé è 
ïîêóïàòåëåì/àãðåãàòîðîì èëè ïåðåðàáàòûâàþùèì ïðåäïðèÿòèåì è äðóãèìè ñîîòâåòñò-
âóþùèìè ó÷àñòíèêàìè.

Â ðàìêàõ ÏÐÝÐ áóäåò îêàçàíà ïîääåðæêà âñåì öåïî÷êàì æèâîòíîâîä÷åñêîé è ðàñòå-
íèåâîä÷åñêîé îòðàñëè Îøñêîé îáëàñòè è ã.Îø, â çàâèñèìîñòè îò  ðåçóëüòàòîâ àíàëèçà 
öåïî÷êè äîáàâëåííîé ñòîèìîñòè ïî âûáðàííûì íàïðàâëåíèÿì, êîòîðûå ñïîñîáñòâóþò 
êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè è ýêñïîðòíîé îðèåíòàöèè â ÖÄÑ. 

ÏÐÈÎÐÈÒÅÒÍÛÅ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈß ÖÄÑ:
 Ìîëî÷íàÿ ïðîäóêöèÿ 
 Ìÿñî è ìÿñíàÿ ïðîäóêöèÿ (ÊÐÑ, ÌÐÑ, ÿêîâîäñòâî)
 Êàðòîôåëü
 ßáëîêî
 ×åðåøíÿ
 Ìåä
 Õëîïîê
 Óçãåíñêèé ðèñ
 Ðûáîâîäñòâî
 Ìàñëî (ñàôëîð, õëîïîê)
 Îâîùè (îòêðûòûé è çàêðûòûé ãðóíò)
 Ïòèöåâîäñòâî

ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈß ÖÅËÅÂÎÃÎ ÈÍÂÅÑÒÈÐÎÂÀÍÈß:
1. Ñîðòà ñ äîêàçàííîé âûñîêîé óðîæàéíîñòüþ è äðóãèìè æåëàòåëüíûìè õàðàêòåðèñòè-

êàìè;
2. Íîâîå îáîðóäîâàíèå (òåõíîëîãè÷åñêîå îáîðóäîâàíèå, à òàêæå ñåëüõîç òåõíèêà),              

âêëþ÷àÿ ïðîèçâîäñòâî è ïåðåðàáîòêó, ïîñëåóáîðî÷íóþ îáðàáîòêó, õðàíåíèå è îáñ-
ëóæèâàíèå, ëàáîðàòîðèþ (âêëþ÷àÿ ìîáèëüíûå ëàáîðàòîðèè è îáîðóäîâàíèå), óïà-
êîâêó è ñîðòèðîâêó, êîíòðîëü êà÷åñòâà, îáîðóäîâàíèå òåõíè÷åñêèõ ëèíèé äëÿ ïîâû-
øåíèÿ êà÷åñòâà ïðîäóêöèè è óâåëè÷åíèÿ îáúåìîâ;

3. Îáîðóäîâàíèå äëÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïåðåîñíàùåíèÿ èìåþùåãîñÿ (ñòàðîãî)   îáîðó-
äîâàíèÿ;

4. Âíåäðåíèå ñèñòåìû ìåíåäæìåíòà áåçîïàñíîñòè ïèùåâûõ ïðîäóêòîâ, âêëþ÷àÿ âíåä-
ðåíèå âñåõ ýòàïîâ (îáó÷åíèå, âíåäðåíèå ñèñòåì (HACCP, ISO, îðãàíè÷åñêîå ïðîèç-
âîäñòâî, âñå âèäû ïåðåäîâîé ïðàêòèêè, äðóãàÿ ñîîòâåòñòâóþùàÿ òåõíè÷åñêàÿ ïîä-
äåðæêà è ò. ä.));

5. Ïîëó÷åíèå ìåñòíûõ è ìåæäóíàðîäíûõ ñåðòèôèêàòîâ, óòâåðæäåííûõ ìåæäóíàðîä-
íûìè îðãàíèçàöèÿìè;

6. Çàêóïêà óñëóã ïî ìàðêåòèíãó è áðåíäèíãó (âêëþ÷àÿ ðàçðàáîòêó òîâàðíîãî çíàêà è äè-
çàéíà ïðîäóêòà, à òàêæå óïàêîâêè);

7. Òåõíè÷åñêàÿ ïîìîùü è îáó÷åíèå äëÿ ïðîèçâîäèòåëåé è äðóãèõ óñëóã ïî îáåñïå÷å-
íèþ êà÷åñòâà, áîðüáå ñ âðåäèòåëÿìè è áîëåçíÿìè è óëó÷øåíèþ áåçîïàñíîñòè ïè-
ùåâûõ ïðîäóêòîâ. 

Ïðåäåëüíûå ðàçìåðû èíâåñòèðîâàíèÿ:
Íà îäíîãî ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäèòåëÿ – òîâàðû íà ñóììó äî 2 000 000   

(äâà ìèëëèîíà) ñîìîâ;
Êðîìå òîãî, ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå ïðîèçâîäèòåëè äîëæíû âíîñèòü ñîáñòâåííûé âê-

ëàä, êîòîðûé ìîæåò âêëþ÷àòü: çàòðàòû íà ðàáî÷óþ ñèëó, ëþáûå çàòðàòû, ñâÿçàííûå ñ 
òðàíñïîðòèðîâêîé/äîñòàâêîé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ òîâàðîâ.

Äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êîîïåðàòèâîâ, ôåðìåðñêèõ, ñåìåíîâîä÷åñêèõ, ïëåìåííûì 
õîçÿéñòâàì òîâàðû íà ñóììó äî 20 000 000 (äâàäöàòü ìèëëèîíîâ) ñîìîâ; 

Ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå êîîïåðàòèâû, ôåðìåðñêèå, ñåìåíîâîä÷åñêèå è ïëåìåííûå õî-
çÿéñòâà äîëæíû âíåñòè ñâîé âêëàä, êîòîðûé ìîæåò âêëþ÷àòü çàòðàòû íà ðàáî÷óþ ñèëó, 
ëþáûå çàòðàòû ñâÿçàííûå ñ òðàíñïîðòèðîâêîé/äîñòàâêîé, óïàêîâêîé ñåëüñêîõîçÿéñò-
âåííûõ òîâàðîâ, ïðîäàæåé.

Äëÿ ïðåäïðèÿòèé ïèùåâîé è ïåðåðàáàòûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè, àãðî-òîðãîâî-ëî-
ãèñòè÷åñêèõ öåíòðîâ, ïîñòàâùèêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ òîâàðîâ è óñëóã òîâàðû íà 
ñóììó äî 35 000 000 (òðèäöàòü ïÿòü ìèëëèîíîâ) ñîìîâ. 

Â êà÷åñòâå ðàçäåëåíèÿ çàòðàò äëÿ ïèùåâûõ è ïåðåðàáàòûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè, 
àãðî-òîðãîâî-ëîãèñòè÷åñêèõ öåíòðîâ è ïîñòàâùèêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ òîâàðîâ è óñ-
ëóã ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ çàòðàòû íà ðàáî÷óþ ñèëó, ëþáûå çàòðàòû ñâÿçàííûå ñ òðàíñ-
ïîðòèðîâêîé/äîñòàâêîé, óïàêîâêîé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ òîâàðîâ, ïðîäàæåé è ñîáñòâåí-
íûìè ñðåäñòâàìè äëÿ ïîêðûòèÿ îñòàþùåéñÿ íåõâàòêè çàòðàò íà îáîðóäîâàíèå è çàïðà-
øèâàåìûå ñðåäñòâà, êîòîðûå íå ìîãóò áûòü ïîêðûòû ïðîåêòîì.

Îæèäàåòñÿ, ÷òî çàÿâèòåëè ïðîäåìîíñòðèðóþò ñâîé âêëàä, óêàçàâ ïðåäïîëàãàåìûé 
óðîâåíü ñîâìåñòíîãî íåñåíèÿ çàòðàò â ñâîåé çàÿâêå.

Ïðèåìëåìûå êàíäèäàòû:
Ó÷àñòíèêàìè êîíêóðñà ìîãóò áûòü: âñå âèäû îðãàíèçàöèé è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäï-

ðèíèìàòåëåé ñ ñîîòâåòñòâóþùåé þðèäè÷åñêîé ðåãèñòðàöèåé, ðàáîòàþùèå â îòäåëüíûõ 
ñôåðàõ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ïèùåâîé ïðîìûøëåííîñòè â Îøñêîé îáëàñòè è ã.Îø, âê-
ëþ÷àþùèå: èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, ðàçëè÷íûõ âèäîâ êîîïåðàòèâîâ, ôåð-
ìåðñêèõ ãðóïï, ÎñÎÎ, àññîöèàöèé è ñîþçîâ, à òàêæå äðóãèõ îðãàíèçàöèé, çà èñêëþ÷å-
íèåì íåïðàâèòåëüñòâåííûõ îðãàíèçàöèé è ôîíäîâ.

Ïðîäóêòèâíîå ïàðòíåðñòâî áóäåò îïðåäåëÿòü èíâåñòèöèîííóþ ïðîãðàììó è ïîñëåäî-
âàòåëüíîñòü ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé, êîòîðûå áóäóò îïðåäåëåíû êîíêðåòíûì ïðåäëî-
æåíèåì î ïàðòíåðñòâå. 

Ïðèåì çàÿâîê è êîíñóëüòàöèè ïî àäðåñó:

Öåíòð êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè àãðîáèçíåñà (ÖÊÀ)
ã. Áèøêåê; ×óé, 114, 720040, êàá. ¹306; ¹308
Òåë.: +996 (312) 62-38-85; 62-39-04; 62-39-11 
Ðåãèîíàëüíûé îôèñ ÖÊÀ â ã. Îø
ã. Îø, óë. Ëåíèíà, 221, 2 ýòàæ, êàá. ¹28
Òåë.: +996 (772) 19-19-85, +996 (552) 85-19-19, +996 (995) 24-99-24
Å-mail: info@agromarket.kg,  abdyshev@agromarket.kg, 
êîïèÿ: esenaliev@agromarket.kg, abdilabekov@agromarket.kg 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИРОВАНИЯ СООБЩЕСТВ (АРИС)

ЦЕНТР КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ АГРОБИЗНЕСА (ЦКА)
ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТЬЮ В ПРОДУКТИВНОМ ПАРТНЕРСТВЕ

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

ОАО «АВТОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД»
г.Кара-Балта, ул.Кырбашева №1

Äàòà 
ïðîèçâåäåí-
íîé ñäåëêè

Íàèìåíîâàíèå 
ýìèòåíòà, 

ãîñóäàðñòâåí-
íûé ðåãèñòðà-

öèîííûé íîìåð 
âûïóñêà 

öåííûõ áóìàã

Ô.È.Î. 
âëàäåëüöåâ 

öåííûõ áóìàã 
ôèçè÷åñêîãî 

ëèöà, îò 
êîòîðîãî 

îò÷óæäàþòñÿ 
öåííûå áóìàãè

Ô.È.Î. 
ôèçè÷åñêîãî

 ëèöà, 
êîòîðîå 

(ïðèíèìàåò) 
öåííûå 
áóìàãè

Ñóììà íî-
ìèíàëüíîé 
ñòîèìîñòè 

ñäåëêè

Êîëè÷åñòâî 
öåííûõ 

áóìàã ïî 
ñäåëêå

Ïðîöåíò 
ïðèíàäëåæà-
ùèõ öåííûõ 

áóìàã
 (ïðîñòûõ 
èìåííûõ 
àêöèé)

15.07.2022 ÎÀÎ «ÀÐÇ» 
KG 0101080420

ÎÀÎ «ÀÐÇ» 
KG 0102080429

ÎñÎÎ «Bylls 
Òåõòðàíñ»

ÎñÎÎ 
«Êàìâîëüíî- 
ïðÿäèëüíàÿ 

ôàáðèêà 
«Êàñèåò»

53 329 800 173 298 
øò.

360 000 
øò.

98,2858

Нa основании заявлений граждан, 
Государственный природный парк «Чон-Кемин» 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ В АРЕНДУ ИЗ ЗЕМЕЛЬ, 
Нижне-Кеминского, Быстровского лесничества в квартале №20, 21 
– 30, 31, 32, 41, 42, 43, 50, 51, 52 для озеленения, рекреационных 

целей и для развития туризма. 
Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî 22.08.2022 ã., ïî àäðåñó: ñ.Òîðò-Êóëü,                  

óë.×.Àéòìàòîâà ¹17 â àäìèíèñòðàöèè  ÃÏÏ «×îí-Êåìèí».

Ïî âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ ïî òåë.: (0701) 55-51-94, 
(0701) 55-51-83. Í-357

Ñ/Î-260
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Àãåíòñòâî ïî çàùèòå äåïîçèòîâ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè îñóùåñòâëÿåò ñâîþ äåÿòåëü-
íîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè îò 7 ìàÿ 2008 ãîäà ¹78 “Î çà-
ùèòå áàíêîâñêèõ âêëàäîâ (äåïîçèòîâ)” è îáåñïå÷èâàåò ôóíêöèîíèðîâàíèå ñèñòåìû çà-
ùèòû äåïîçèòîâ â Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêå.

 Öåëüþ Àãåíòñòâà ïî çàùèòå äåïîçèòîâ ÿâëÿåòñÿ çàùèòà ïðàâ è èíòåðåñîâ âêëàä÷è-
êîâ ïóòåì ãàðàíòèðîâàíèÿ âûïëàòû êîìïåíñàöèè âêëàä÷èêàì áàíêà-ó÷àñòíèêà, ìèêðî-
ôèíàíñîâîé êîìïàíèè-ó÷àñòíèêà, æèëèùíî-ñáåðåãàòåëüíîé êðåäèòíîé êîìïàíèè-ó÷àñò-
íèêà ñèñòåìû çàùèòû äåïîçèòîâ, â ïðåäåëàõ óñòàíîâëåííîé Çàêîíîì ãàðàíòèéíîé ñóì-
ìû íå áîëåå 200 òûñÿ÷ ñîìîâ, âêëþ÷àÿ íà÷èñëåííûå ïðîöåíòû. 

 Â Ðååñòð ó÷àñòíèêîâ ñèñòåìû çàùèòû äåïîçèòîâ âõîäÿò âñå êîììåð÷åñêèå áàíêè, à 
òàêæå  ìèêðîôèíàíñîâûå êîìïàíèè è æèëèùíî-ñáåðåãàòåëüíûå êðåäèòíûå êîìïàíèè, 
ïîëó÷èâøèå ñîîòâåòñòâóþùóþ ëèöåíçèþ Íàöèîíàëüíîãî áàíêà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëè-
êè íà ïðèåì äåïîçèòîâ.

 Ôèíàíñîâûì îáåñïå÷åíèåì ñèñòåìû çàùèòû äåïîçèòîâ ÿâëÿåòñÿ Ôîíä çàùèòû äåïî-
çèòîâ, óïðàâëÿåìûé Àãåíòñòâîì ïî çàùèòå äåïîçèòîâ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè.

 Àãåíòñòâî ïî çàùèòå äåïîçèòîâ âûïëàòèò êîìïåíñàöèè âñåì âêëàä÷èêàì ïðè íàñòóï-
ëåíèè ãàðàíòèéíîãî ñëó÷àÿ!

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü â Àãåíòñòâå ïî çàùèòå äåïîçè-
òîâ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè ïî àäðåñó: ã. Áèøêåê, óë.Ìîñêîâñêàÿ 190. 

Êîíòàêòíûå äàííûå: òåë: (0312) 456-456, 455-527. 
Ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà:deposit@deposit.kg 
Îôèöèàëüíûé ñàéò: www.deposit.kg

Îò÷åò î ôèíàíñîâîì ïîëîæåíèè
Àãåíòñòâà ïî çàùèòå äåïîçèòîâ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè 

íà 30 èþíÿ 2022 ãîäà (âêëþ÷èòåëüíî)

 (â òûñÿ÷àõ ñîì)

Íàèìåíîâàíèå ñòàòüè Íà 30 èþíÿ 
2022 ãîäà

Íà 30 èþíÿ 
2021 ãîäà

Àêòèâû

Äåíåæíûå ñðåäñòâà è èõ ýêâèâàëåíòû  1 616  3 679

Èíâåñòèöèîííûå öåííûå áóìàãè, ó÷èòûâàåìûå ïî àìîð-
òèçèðîâàííîé ñòîèìîñòè 

 
 3 948 224  3 272 656

Îñíîâíûå ñðåäñòâà è íåìàòåðèàëüíûå àêòèâû 13 550 16 135

Ïðî÷èå àêòèâû  107 649  818

Èòîãî àêòèâû 4 071 039 3 293 288

Îáÿçàòåëüñòâà

Êðàòêîñðî÷íûå îáÿçàòåëüñòâà 1 679 4 888

Èòîãî îáÿçàòåëüñòâà 1 679 4 888

Ôîíä çàùèòû äåïîçèòîâ

Âçíîñ Ïðàâèòåëüñòâà ÊÐ 257 741 257 741

Âçíîñû ó÷àñòíèêîâ  2 452 260  1 948 821

Íàêîïëåííûé ÷èñòûé äîõîä 1 359 359  1 081 838

Èòîãî Ôîíä çàùèòû äåïîçèòîâ  4 069 360  3 288 400

Èòîãî Ôîíä çàùèòû äåïîçèòîâ è 
îáÿçàòåëüñòâà

 
 4 071 039  3 293 288

Îò÷åò î ñîâîêóïíîì äîõîäå
Àãåíòñòâà ïî çàùèòå äåïîçèòîâ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè

íà 30 èþíÿ 2022 ãîäà (âêëþ÷èòåëüíî)

 (â òûñÿ÷àõ ñîì)

Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿ Íà 30 èþíÿ 
2022 ãîäà

Íà 30 èþíÿ 
2021 ãîäà

Äîõîäû

Äîõîäû îò óïðàâëåíèÿ àêòèâàìè Ôîíäà  189 658 104 843

Èòîãî äîõîäû  189 658 104 843

Âîññòàíîâëåíèå / (ôîðìèðîâàíèå) ðåçåðâà ïîä îæèäàå-
ìûå êðåäèòíûå óáûòêè

 
 (1 454)

 
 (3 433)

Ðàñõîäû íà ïåðñîíàë (11 112) (11 246)

Õîçÿéñòâåííî-îïåðàöèîííûå ðàñõîäû  (7 641)  (7 216)

Ïðî÷èå ðàñõîäû  (165)  (33)

Èòîãî ðàñõîäû  (20 372)  (21 928)

Èòîãî ñîâîêóïíûé äîõîä (óáûòîê) 169 286  82 915

Îò÷åò îá èçìåíåíèÿõ â Ôîíäå çàùèòû äåïîçèòîâ
íà 30 èþíÿ 2022 ãîäà (âêëþ÷èòåëüíî)

 (â òûñÿ÷àõ ñîì)

Íàèìåíîâàíèå Âçíîñ 
Ïðàâèòåëüñòâà

Âçíîñû
ó÷àñòíèêîâ

Íàêîïëåííûé 
÷èñòûé 
äîõîä

Èòîãî

Ñàëüäî íà 31 äåêàáðÿ 
2020 ãîäà 257 741 1 773 426  998 923 3 030 090

Âçíîñû ó÷àñòíèêîâ 175 395 175 395

Ñîâîêóïíûé äîõîä çà ïå-
ðèîä 82 915 82 915

Ñàëüäî íà 30 èþíÿ 2021 
ãîäà 257 741 1 948 821 1 081 838 3 288 400

Ñàëüäî íà 31 äåêàáðÿ 
2021 ãîäà 257 741 2 232 160 1 190 073 3 679 974

Âçíîñû ó÷àñòíèêîâ 220 100 220 100

Ñîâîêóïíûé äîõîä çà ïå-
ðèîä 169 286  169 286

Ñàëüäî íà 30 èþíÿ 2022 
ãîäà 257 741 2 452 260 1 359 359 4 069 360

Îò÷åò î äâèæåíèè äåíåæíûõ ñðåäñòâ
íà 30 èþíÿ 2022 ãîäà (âêëþ÷èòåëüíî)

Ïðÿìîé ìåòîä (â òûñÿ÷àõ ñîì) 

Íàèìåíîâàíèå Íà 30 èþíÿ 
2022 ãîäà

Íà 30 èþíÿ 
2021 ãîäà

Äâèæåíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ îò îïåðàöèîííîé äåÿ-
òåëüíîñòè

Âûïëàòû ïåðñîíàëó (âêëþ÷àÿ ñîöèàëüíûå âçíîñû è îï-
ëàòó ïîäîõîäíîãî íàëîãà)  (12 329)  (11 109)

Âûïëàòû ïîñòàâùèêàì çà òîâàðû è óñëóãè (5 512) (3 969)

Ïðî÷èå ïîñòóïëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ - 1 019

Ïðî÷èå âûáûòèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ (530) (40)

×èñòîå äâèæåíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ èñïîëüçîâàí-
íûõ â îïåðàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè  (18 371)  (14 099)

Äâèæåíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ îò èíâåñòèöèîííîé äåÿ-
òåëüíîñòè

Ïîãàøåíèå öåííûõ áóìàã 16 530 216 9 517 289

Ïðèîáðåòåíèå öåííûõ áóìàã  (16 719 670)  (9 666 609)

Ïðèîáðåòåíèå îñíîâíûõ ñðåäñòâ è íåìàòåðèàëüíûõ 
àêòèâîâ (735) (10 387)

×èñòîå äâèæåíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ èñïîëüçîâàí-
íûõ â èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè (190 189) (159 707)

Äâèæåíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ îò ôèíàíñîâîé äåÿ-
òåëüíîñòè

Ïîñòóïëåíèå ñðåäñòâ îò ó÷àñòíèêîâ â Ôîíä çàùèòû äå-
ïîçèòîâ 208 993 174 394

×èñòîå äâèæåíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ïîëó÷åííûõ îò 
ôèíàíñîâîé äåÿòåëüíîñòè 208 993  174 394

Âëèÿíèå èçìåíåíèé âàëþòíûõ êóðñîâ (146) (37)

×èñòîå èçìåíåíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ 287 551

Äåíåæíûå ñðåäñòâà, íà íà÷àëî ïåðèîäà 1 332 3 128

Äåíåæíûå ñðåäñòâà, íà êîíåö ïåðèîäà 1 619 3 679

_______________________    _________________________

Èñïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð Ôèíàíñîâûé ìåíåäæåð – 
ãëàâíûé áóõãàëòåð

Ý.Ð.Ìóðçàáåêîâ Áàéäûëäà ó È.

АГЕНТСТВО ПО ЗАЩИТЕ ДЕПОЗИТОВ 
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

НООКЕН АЙМАКТЫК ШАЙЛОО КОМИССИЯСЫНЫН КУРАМЫНА ЖАНА РЕЗЕРВИНЕ ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ КИРГИЗЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ШАЙЛОО ЖАНА РЕФЕРЕНДУМ ЄТКЄРЇЇ БОЮНЧА БОРБОРДУК КОМИССИЯСЫНЫН
ТОКТОМУ

Íîîêåí àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí ì¿÷ºëºð¿ 
Ê.À.Ìàìàçóíóåâäèí, À.Ì.Æóìàíîâàíûí Íîîêåí àéìàê-
òûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí êóðàìûíàí ÷ûãàðóó æºí¿íäº 
àðûçäàðûíûí íåãèçèíäå, «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàé-
ëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèñ-
ñèÿñû æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿ-
ëûê Ìûéçàìûíûí 4, 8-áåðåíåëåðèíå, «Êûðãûç Ðåñïóáëè-
êàñûíûí øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à øàé-
ëîî êîìèññèÿëàðû æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ìûéçàìûíûí 1, 19-áåðåíåëåðèíå, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû-
íûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîð-
äóê êîìèññèÿñûíûí 2019-æûëäûí 6-äåêàáðûíäàãû ¹176 
òîêòîìó ìåíåí áåêèòèëãåí «Øàéëîî êîìèññèÿëàðûí ò¿ç¿¿, 
òàðêàòóó æàíà øàéëîî êîìèññèÿëàðûíûí ðåçåðâèí ò¿ç¿¿, 

æ¿ðã¿ç¿¿ òàðòèáè æºí¿íäº» Æîáîñóíà ûëàéûê Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à 
áîðáîðäóê êîìèññèÿñû

ÒÎÊÒÎÌ ÊÛËÀÒ:

1. Íîîêåí àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí êóðàìû-
íà æàíà ðåçåðâèíå òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:

- æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿ 
îðãàíûíàí êºðñºò¿ëãºí Ìàìàçóíóåâ Êàëèë Àáñàìàòîâè÷, 
Æóìàíîâà Àéíàãóëü Ìàðàçûêîâíà êîìèññèÿíûí êóðàìû-
íàí ÷ûãàðûëñûí;

- æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿ 
îðãàíûíàí êºðñºò¿ëãºí Àáäûêàäûðîâ Àñûëáåê Àøèìáå-

êîâè÷, Àæûáàåâà Æàéëîîêàí Øàðàáèäèíîâíà ðåçåðâäåí 
êîìèññèÿíûí êóðàìûíà êèðãèçèëñèí.

2. Áóë òîêòîì «Ýðêèí-Òîî» ãàçåòàñûíà æàíà Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ 
áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí ðàñìèé ñàéòûíà æà-
ðûÿëàíñûí.

3. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí-
÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí òºðàãàñûíûí îðóí áàñàðû 
Í.×.Êîé÷óêååâãå æ¿êòºëñ¿í.

ÒªÐÀÃÀ Í.ØÀÉËÄÀÁÅÊÎÂÀ

Áèøêåê ø., 2022-æûëäûí 15-èþëó, ¹68



erkintoo@mail.gov.kg

Èíäåêñè: 68451
Áèçäèí äàðåãèáèç:

Бишкек шаары, 720040,
Абдумомунов кєчєсї, 193.
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Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити

ЛЕБЕДИНОВСКИЙ АЙЫЛ ОКМОТУ 
ОБЪЯВЛЯЕТ ОТКРЫТЫЕ ТОРГИ ПО ПРОДАЖИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ГРУЗОВЫХ АВТОМАШИН МОДЕЛИ:
КИА-БОНГО (грузовой, автопогрузчик) 2000 г.в. - стартовая 

стоимость составляет 215 000 
(двести пятнадцать тысяч) сом.

ГАЗСА 33507-02 (грузовой самосвал) 1992 г.в.- стартовая 
стоимость составляет 52 800 

(пятьдесят две тысячи восемьсот) сом.

Òîðã ñîñòîèòñÿ 26 àâãóñòà 2022 ãîäà â 15.00 ÷àñîâ â çäàíèè Ëå-
áåäèíîâñêîãî àéûë îêìîòó.

ЖОГОЛДУ
УТЕРЯ

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ. 
àêòà î ïðàâå ÷àñòíîé 

ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé 
ó÷àñòîê × ¹590665 íà 

èìÿ Áåãàëèåâà Àðçûìàòà 
Êûëû÷áåêîâè÷à ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-341

ªçãºí ðàéîíó, Èéðè-Ñóó àéûë 
ºêìºò¿, Îð-Êàçãàí àéûëû, 
Ê.Ìàêååâ êº÷ºñ¿ ¹5 ¿éä¿í 

òóðãóíó Òåðåêáàåâ Øóìêàðãà 
òààíäûê æåð ó÷àñòîãóíà 
áîëãîí æåêå ìåí÷èê óêóãó 

æºí¿íäº ìàìëåêåòòèê àêò 
ñåðèÿ × ¹690686, ÈÍÍ 5-06-

08-1007-0040 æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí.
Ï/Ï-087

Êàéû¢äû àéûë ºêìºò¿íº 
êàðàøòóó Íûëäû àéûëûíûí 

òóðãóíó Íàìàòêóëîâà 
Ñàëêûíãà òèåøåë¿¿ 

05.07.2011-æûëû áåðèëãåí 
æåêå èøêåðëèê ê¿áºë¿ã¿ 

ÈÍÍ 10107193703979 
(êîä ÎÊÏÎ 21967918) 

æîãîëãîíäóãóíà áàéëàíûøòóó 
æàðàêñûç äåï òàáûëñûí. 

Ï/Ï-064

Êî÷êîð ðàéîíäóê áàëäàð 
æàíà ºñï¿ð¿ìäºð ñïîðò 

ìåêòåáèíå òèåøåë¿¿, Êî÷êîð 
àéûëûíäà 40-ëåò Ïîáåäû, 21/2 
êº÷ºñ¿íäº æàéãàøêàí 4-04-03-
1001-2558 íîìåðë¿¿ ôóòáîë 
ñòàäèîíóíóí ìàìëåêåòòèê 

àêòûñû Á ¹017126 
æîãîëãîíäóãóíà áàéëàíûøòóó 

æàðàêñûç äåï òàáûëñûí.

Áèðèìêóëîâ Àçàìàò 
Òåìèðáåêîâè÷êå òèåøåë¿¿ 

æåð ó÷àñòîãóíà áîëãîí æåêå 
ìåí÷èê óêóãó æºí¿íäºã¿ 

ìàìëåêåòòèê àêò ñåðèÿñû 
×¹411807 æîãîëãîíäóãóíà 

áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 
äåï òàáûëñûí. Ï/Ï-049

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ. 
àêòà ¹430252 íà èìÿ 

Øåðàëèåâîé Òåìèðæàí 
Àáäóëàåâíû ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-359

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î 
ãîñóäàðñòâåííîé 

ðåãèñòðàöèè ÈÏ Óñîíáàåâà 
Óìóò Áàðàòàëèåâíà 

ÈÍÍ 12911198700144 ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-340

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î 
ãîñóäàðñòâåííîé 

ðåãèñòðàöèè ÈÏ ßéëèäè 
Ìàðèíà Þðüåâíà 

êîä ÎÊÏÎ 30911503, 
ÈÍÍ 11106199300423 ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. Í-342

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î 
ãîñóäàðñòâåííîé 
ðåãèñòðàöèè ÈÏ 

Àêûëáåê êûçû Àéäàé 
êîä ÎÊÏÎ 30335399, 

ÈÍÍ 11001199000435 ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. Í-322

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ãîñóäàðñòâåííîãî àêòà 

íà ïðàâî ïîëüçîâàíèå 
çåìëüíîé äîëåé ¹016282, 
ðåãèñòðàöèîííûé ¹628 

(îò 7 îêòÿáðÿ 1998 
ãîäà), âûäàííîãî ãëàâîé 

ãîñóäàðñòâåííîé 
àäìèíèñòðàöèè Êàíòñêîãî 

ðàéîíà Òîêìîêñêîé òàìîæíå 
ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-348

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î 
ãîñóäàðñòâåííîé 

ðåãèñòðàöèè ÈÏ ×îëïîíêóëîâ 
Àêìàòêàëûé Ñàòêûíîâè÷ 

ÈÍÍ 21506197010077, 
êîä ÎÊÏÎ 23158985 

(îò 17.03.2003 ã.) ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-344

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î 
ãîñóäàðñòâåííîé 

ðåãèñòðàöèè ÈÏ Ìîëäàêóíîâà 
Àéãóë Àðàíæàíîâíà 
ÈÍÍ 12601197210018, 

êîä ÎÊÏÎ 22737190 (îò 
03.05.2001 ã.) ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-345

Ñ/Î-263

ОАО «АКЖОЛТОЙ»
Финансовая отчётность 

за 2 квартал 2022 г.
Íàèìåíîâàíèå êîìïàíèè: ÎÀÎ «Àêæîëòîé» (Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Àêæîëòîé")
ã.Áèøêåê, óë. 7 Àïðåëÿ, 155 À
îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâàÿ ôîðìà - ÷àñòíàÿ
Âèä äåÿòåëüíîñòè: óñëóãè
Êîëè÷åñòâî âëàäåëüöåâ öåííûõ áóìàã - 242 ÷åëîâåê è ðàáîòíèêîâ ýìèòåíòà - 27 ÷åëîâåê

1) Áóõãàëòåðñêèé áàëàíñ

Êîä Íà íà÷àëî îò÷åòíîãî 
ïåðèîäà

Íà êîíåö îò÷åòíîãî 
ïåðèîäà 

Àêòèâû

(010) 1. Îáîðîòíûå àêòèâû 17991,7 15058,6

(020) 2. Âíåîáîðîòíûå àêòèâû 11287,0 11148,3

(030) 3. Äîëãîñðî÷íàÿ äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü 1,0 1,0

(040) 4. Êðàòêîñðî÷íàÿ äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü 149,8 214,5

(050) Èòîãî: àêòèâû (010+020+030+040) 29429,5 26422,4

Îáÿçàòåëüñòâà è êàïèòàë

(060) 1. Êðàòêîñðî÷íûå îáÿçàòåëüñòâà 1298,5 1514,7

(070) 2. Äîëãîñðî÷íûå îáÿçàòåëüñòâà 

(080) Èòîãî: îáÿçàòåëüñòâà (060+070) 1298,5 1514,7

(090) Ñîáñòâåííûé êàïèòàë 28131,0 24907,7

1. Óñòàâíûé êàïèòàë 6613,2 6613,2

2. Äîïîëíèòåëüíûé îïëà÷åííûé êàïèòàë

3.Íåðàñïðåäåëåííàÿ ïðèáûëü 17872,3 13882,4

4. Ðåçåðâíûé êàïèòàë 3645,5 4412,1

(100) Èòîãî: îáÿçàòåëüñòâà è ñîáñòâåííûé êàïèòàë (060+070+090) 29429,5 26422,4

 2) Îò÷åò î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ

Êîä Íà íà÷àëî 
îò÷åòíîãî ïåðèîäà

Íà êîíåö îò÷åòíîãî 
ïåðèîäà

(010) Âàëîâàÿ ïðèáûëü 18949,3 9083,6

(020) Äîõîäû è ðàñõîäû îò ïðî÷åé îïåðàöèîííîé äåÿòåëüíîñ-
òè (äîõîäû-ðàñõîäû)

139,8 -31,7

(030) Îïåðàöèîííûå ðàñõîäû 10572,0 6636,8

(040) Ïðèáûëü/óáûòîê îò îïåðàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè (010+020-030) 8517,1 2415,1

(050) Äîõîäû è ðàñõîäû îò íå îïåðàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè - -

(060) Ïðèáûëü (óáûòîê) äî âû÷åòà íàëîãîâ (040+050) 8517,1 2415,1

(070) Ðàñõîäû ïî íàëîãó íà ïðèáûëü 851,7 241,5

(080) Ïðèáûëü (óáûòîê) îò îáû÷íîé äåÿòåëüíîñòè (060-070) 7665,4 2173,6

(090) ×ðåçâû÷àéíûå ñòàòüè çà ìèíóñîì íàëîãà íà ïðèáûëü

(100) ×èñòàÿ ïðèáûëü (óáûòîê) îò÷åòíîãî ïåðèîäà (080+090) 7665,4 2173,6

3) Îò÷åò îá èçìåíåíèÿõ â êàïèòàëå

Êîä Íà íà÷àëî 
îò÷åòíîãî ïåðèîäà 

Íà êîíåö îò÷åòíîãî 
ïåðèîäà

(010) Ñàëüäî íà 1 àðåëÿ 2022 ã. 6613,2 6613,2

(020) Èçìåíåíèÿ â ó÷åòíîé ïîëèòèêå è èñïðàâëåíèå ñóùåñò-
âåííûõ îøèáîê 

(030) Ïåðåñ÷èòàííîå ñàëüäî ðåçåðâíûé êàïèòàë 3645,5 4412,1

(040) ×èñòàÿ ïðèáûëü èëè óáûòêè, íå ïðèçíàííûå â îò÷åòå î 
ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ

(050) ×èñòàÿ ïðèáûëü (óáûòêè) çà îò÷åòíûé ïåðèîä íåðàñïðå-
äåëåííàÿ ïðèáûëü 

17872,3 13882,4

(060) Äèâèäåíäû

(070) Ýìèññèÿ àêöèé

(080) Îãðàíè÷åíèå ïðèáûëè ê ðàñïðåäåëåíèþ 

(090) Èçìåíåíèå óñòàâíîãî êàïèòàëà 

(100) Ñàëüäî íà 1 èþëÿ 2022 ã. 28131,0 24907,7

6. Ñâåäåíèÿ î íàïðàâëåíèè ñðåäñòâ, ïðèâëå÷åííûõ ýìèòåíòîì â ðåçóëüòàòå ðàçìåùåíèÿ ýìèññèîííûõ 
öåííûõ áóìàã è èïîòå÷íûõ öåííûõ áóìàã. Íåò

7. Çàåìíûå ñðåäñòâà, ïîëó÷åííûå ýìèòåíòîì è åãî äî÷åðíèìè îáùåñòâàìè â îò÷åòíîì ãîäó. Íåò

8. Ñâåäåíèÿ î äîëãîñðî÷íûõ è êðàòêîñðî÷íûõ ôèíàíñîâûõ âëîæåíèÿõ ýìèòåíòà çà îò÷åòíûé ãîä. Íåò

9. Äîõîäû ïî öåííûì áóìàãàì çà îò÷åòíûé êâàðòàë. Íåò

10. Èíôîðìàöèÿ îá óñëîâèÿõ è õàðàêòåðå ñäåëêè, ñîâåðøåííîé ëèöàìè, çàèíòåðåñîâàííûìè â ñîâåð-
øåíèè ñäåëêè â îò÷åòíîì ãîäó. Íåò 

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð
ÎÀÎ «Àêæîëòîé» ÊÅÍÅØÁÅÊ óóëó Àéáåê

È.Î. ãëàâíîãî áóõãàëòåðà ÀÌÀÍÎÂÀ Ò.

ОАО «ТАШ-ТЕМИР»
г.Бишкек, ул.Кулатова, 8 вид ценных бумаг - простые именные 

акции KG 0101006417, KG 0102006416, KG 0103006415 номинальная 
стоимость одной акции 114,54 сом

НАСТОЯЩИМ УВЕДОМЛЯЕТ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ:

14 июля 2022 г. член Правления Аминов А.М. получил в дар 
от Алымбаевой В.О. 300 простых именных акций, общей 
номинальной стоимостью 34363 сома, доля в УК 0,04%. 



ЖАЎЫ КИТЕП

Айнагїл Базарбаева  чыгармачылык 
менен да узанып, бул кезге чейин “Їмїт” 
прозалык жана “Жїрєгїмдїн ээсине” ат-
туу поэтикалык жыйнактары жана бал-
дар їчїн “Расул “р”ны їйрєндї”, “Панда”, 
“Киви” китептери жарык кєргєн. Ал эми 
жаўы басылып чыккан “Бадам гїлдєгєн-
дє” аттуу китеби 4 жанрдан туруп, аўге-
мелери, маектери, ырлары жана котормо-
лору кирген. 

Автор аўгемелеринде тигил же бул 
окуяны тек гана сїрєттєп коюу менен 
чектелбей, ошол окуялардын жїрїшї-
нєн адамга сабак болчу поэтикалуу-
философиялуу жыйынтык чыгарат. Ми-
салы, “Кадакчы” аўгемесинде айылдагы 
бир їй-бїлєнїн тагдыры сїрєттєлєт. Чы-
гарманын жыйынтыгында, сынган чака-
чука, идиш-аяктар менен бузулган їй-бїлє 
салыштырылат. Эгер жамаганга мїмкїн 
болсо тулкусуна жарака кеткен, сынган 
идиш-аякты кайра жаматып пайдаланган-
га неге болбосун?.. Андай идиштер деле 
дагы бир канча жылга керекке жарап бе-
рет. Анын сыўарындай, келди-кетти таа-
рынычтан ажырай тїшкєн їй-бїлєнї – 
ошол сынып бєлїнїп калган идиш-аякты 
кадакчы кадагандай, кайра “жамап” би-
риктирїїгє, кошуп коюуга да болот. Аў-
гемеде: “Чайнек-чынынын сынган жара-
касы бїтєлїп, суу куйганда кымындай да 
тамчы акпай, болгону чийин из гана туруп 

калыптыр. Кадалган жука темир, чайнек 
жаралгандан бар сымак жарашып да кал-
ган” деп сїрєттєлєт. Ошондо, бири атасыз, 
экєє энесиз калып кусага баткан балдар-
ды карап кєз жаш тєккєн байкуш чоў эне 
– кудум ошол чыны-чайнекти кадакчы ка-
дап жамагандай, чачылган бул їй-бїлєнї да 
тагдыр-кадакчы “жамап-жаскап”, “кадап” 
бириктирип койсо деп тилейт. Чыгарма-
дагы окуянын жїрїшї да окурманга їмїт 
тартуулап аяктайт.

“Мейман” деген аўгемесинин финалы 
да окурман їчїн кїтїїсїз позитив менен 
аяктайт. Аялы ооруп каза болуп калып, 
балдарын єзї тарбиялап єстїрїп жат-
кан ата, университетте окуган кызынын 
контрагына акча табалбай санаага батат. 
Кызынын балбылдаган їмїттїї кєздє-
рї элестегенде, ого бетер кыйналып чы-
гат. Сєзсїз акча табышым керек деп, бир 
кезде чогуу иштеп, кийин байланышпай 
калган досуна барат. Сїйлєшїп отуруп, ал 
їй-бїлє текеберленип, ага бийиктен карап 
мамиле жасашканын сезет. Сєз арасын-
да алар: “сенин кыздарыў кєп эмеспи, би-
рин бизге їй кызматчылыкка бербейсиў-
би” деген сєздї айтышат. Ошондо атанын 

намысы вулкандай атылып, ичинен эчен 
тїйїлєт. Келген жагдайын да айтпай, ун-
чукпай коштошуп кете берет. Аўгеме ав-
тордун тємєнкїдєй жыйынтыгы менен 
аяктайт: “Ызаланды. Їйїнє бирок їўкїй-
бєй, баш кєтєрїп намыстуу келди. Улам 
турмуш чайпалтып чарчагандыктанбы, 
намысты унута тїшкєн экен. Анын їйї-
нє бїгїн “Намыс” деген кадырлуу мейман 
келди. Намыстанып, кайсыл ишти баш-
таса да азыр майын чыгарып жиберери-
не ишенип турду”.

Айнагїл Базарбаеванын бардык аўге-
мелери, тарбиялык маанисинин жогору-
лугу, нравалуулугу менен кєўїлгє уюйт.

Ал эми ырларына келсек, ырларына – 
жїрєктїн тереўинен сыр тєгїї, поэзиянын 
канаты болгон – эмоционалдуулук, таа-
май салыштыруу, кыскалык, тереў ой жа-
на кєркємдїк тиешелїї. Акындын “Тур-
мушта...” деген ырын окуйлу:

Жибек куртундай буланын ичинде калдым,
Оозумдан їзїлбєс жибек чубуруп,
Єзїмдї єзїм кєп ороп-чулгадым...
Эми...
Апапак буланын ичинде – курт єлїп,
Канаттуу болуп чыккан сыўары,
Канаттуу болуп чыўалдым...
Алыска эми учамын...

Баш кашырга чоло жок, кандай жакшы.
Жїз бєлїккє бєлїнїп айран башым.
Кадам шилтеп жїгїрсєм жїз иш турат,
Жетээр бекен їлгїрїп кайран жашым...

“Поэзия – талкууга алууга жатпайт” 
дегендей, бул ыр саптары буланын ичин-
де калган жибек курт-адамдын тагды-
рын, позиянын тили менен эў кєркєм 
сїрєттєєгє алган. Мыкты кєркєм са-
лыштыруу.

Ошондой кєркєм салыштырууларына 
акындын ыр саптарынан дагы бир мисал 
тарталы:

“Арык жээктеп олтурат,
Кїн жыттанган боз бала.
Айфон тилпон чукулап,
Эки кєзї жылтырап,
Бїтїн аалам колунда!”

Айнагїл Базарбаева  бир топ жылдардан бери республиканын басма сєз 
каражаттарында – “Обон”, “Кыргыз Руху” гезиттеринде, “Тулпар” 
журналында, Баткен райондук гезитинде, Баткен областтык 
телекєрсєтїїсїндє кабарчы, Баткен областтык мамлекеттик 
администрациясында басма сєз катчы болуп иштеп келди. Учурда 
Билим берїї жана илим министрлиги менен ЮСАИДдин биргелешкен 
долбоорлорунун негизинде балдар адабияты боюнча иш алып барууда.

Бул беш сапта – тїстїї боектор менен 
тартылган дїйнєлїк сїрєт жаткан экен...

“Адамдарга карызмын” аттуу ырында 
автордук “мендин” єктємдїгї, кайрат-
туулугу, аягы келип сезимталдуулугу – 
окурманга укмуштай кєркєм ырахат тар-
туулайт:

АДАМДАРГА КАРЫЗМЫН
Пулдуулар, пулуўардын кереги жок,
Адалдан тапкан болсоў буйрусун ал.
Керкейе бербегиле себеби жок,
Арамдан тапкандарга курусун ал.

Бир жандан аласам жок, аным ырас,
Билсеўер, кєп пендеге карызым бар.
Акчадан деп ойлосоў, жаўыласыў,
Адамдык милдет менен парызым бар.

Бирєєўє, жылмайганыў їчїн – карыз,
Бирєєўє, нур чайганыў їчїн – карыз,
Бирєєўє, жакшы сєзїў їчїн – карыз,
Бирєєўє, бир ємїргє бїтїн – карыз...

Айнагїл Базарбаева ар бир чыгарма-
сына чоў жоопкерчилик, тереў ыклас ме-
нен мамиле жасаганы окурманга дароо 
эле байкалат. Аны єзї да ыр саптарын-
да жазыптыр:

“Толгономун деўиз жээгинде,
Ыр жазууга абдан сараўмын.
Бир сап ырга эгер билсеўер,
Каны-жаны керек адамдын.

Ар нерсени калчап акылыў,
Акыл-эси керек акындын.
Туюш керек – туулуш їчїн ыр,
Кумурсканын баскан басыгын”.

Айнагїл Базарбаеванын “Бадам гїлдє-
гєндє” аттуу бул китебине “Акбото бий” 
поэмасы да кирген. Поэмада Кокон ханы 
акылман Шахрух (Шоорук)  тоолук кыр-
гыз жигит Акботону сынынан єткєрїп, 
кызын берип ордуна камдайт. Бирок Шоо-
руктун кєзї єтєєрї менен, элге калыс, ак 
кызмат кылган Акбото – баягы куйтулар, 
кєралбас ичи тарлар тарабынан єлтїрїлєт. 
Поэмада бийликтин абалтан келаткан ач-
кєз табияты сїрєттєлгєн...

Ал эми котормолоруна – казак акын-
дары Баурыжан Карагыз уулунун, Гїл-
нар Салыкбайдын, єзбек акындары Фах-
риддин Хайиттин, Бибисора Турапова-
нын, Мархобо Каримовалардын ырлары 
кирген.     

“Журналистикадагы жолум” бєлїмїн-
дє болсо, окуялуу  макалалар, атактуу ин-
сандар менен болгон маектер журналис-
тиканын расмий, олуттуу тилинде эмес, 
кадимки кєркєм чыгармадай эркин, кы-
зыктуу, жеўил жазылгандыгы менен эс-
те калат. 

Фатима АБДАЛОВА

Голливуд жылдыздары – актёр Бен Аффлек менен 
ырчы, белгилїї актриса Жениффер Лопес акыры 
баш кошушту. Єткєн жуманын аягында Невада 
штатындагы Кларк округунда алардын никеси 
расмий тїрдє катталып, Жениффер ємїрлїк 
жолдошунун фамилиясын алды. Їйлєнїї їлпєтїнє 
алардын эў жакын достору, санаалаштары жана 
їй-бїлє мїчєлєрї катышты.

Аффлек менен Лопес 2000-жылдардан кийин та-
бышып, 2004-жылы эки ача жолго тїшкєн. Узак 
убакыттан кийин тїгєйлєр кайрадан табышты. 
Жубайлардын социалдык тармактары  куттук-
тоолорго жык толду. Себеби, атактуулардын кї-
йєрмандары экєєнїн мамилесине тынчсызданып, 
дал ушул учурду чыдамсыздык менен кїтїп жа-
тышкан. 

Сїйїї жаш куракты жана мезгилди тандабайт. 
49 жаштагы Аффлек менен 52 жаштагы Лопес азыр 
Беверли-Хиллзде жайгашкан ак єргєсїнє кєчїїгє 
даярданып жатышат. Бул ак єргє атактууларга 60 
миллионго бааланган, буга чейин ал жерде Дэнни 
Де Вито мурдагы жубайы менен жашаган.

Женнифер Лопес менен Бен Аффлектин 

ортосундагы сезимдер дээрлик 20 жылдан ки-
йин кайрадан тутанды. Ырчынын айтымында, 
алардын мамилеси мурункудан да жакын. Бири-
биринин кадырын билип, баалап, барктап калган 
учур. Бир келген жашоодо сїйїктїїў менен жа-
кын болуу, баш кошуу – зор бакыт. Мїмкїнчїлїк 
дайыма эле боло бербесин актриса медиа єкїлдє-
рїнє толкундануу менен билдирди.

Каракол шаарында 
III эл аралык жаш 
таланттардын «KGтай – 
Таланттарга старт – 2022» 
фестиваль-сынагы болот. Ал 
2022-жылдын 25-29-июль кїндєрї 
єтїп, ага 7 жаштан 16 жашка 
чейинки окуучулар катыша алат. 
Фестиваль вокал, хореография, 
аспаптык жанрды камтыйт. Бул 
тууралуу Маданият, маалымат, 
спорт жана жаштар саясаты 
министрлигинин басма сєз 
кызматынан билдиришти.

Иш-чара аталган министрликтин 
колдоосунда, «Каракол – Шерик-
тештик єлкєлєрїнїн маданий бор-
бору» программасынын алкагын-
да єткєрїлєт. Фестиваль-сынактын 
негизги максаты – жаш таланттар-
ды аныктоо жана колдоо, каты-
шуучу єлкєлєрдїн балдары менен 
жаштарынын достук, чыгармачы-
лык байланыштарын кеўейтїї жана 

чыўдоо.  Жаштардын чыгармачы-
лыгы аркылуу тынчтык жана улут-
тар аралык достук идеясын, мада-
ният жана искусство аркылуу улут-
тук жана маданий баалуулуктарды 
жайылтуу. Ошондой эле Кыргыз-
стандын маданияты жана салтта-
ры менен тааныштыруу багытын 
кєздєйт. 

Оюн-зоок программасы боюн-
ча єз таланттарын  кєрсєткєн бал-
дар їчїн кєлгє саякат жана экскур-
сиялар уюштурулат. Фестивалдын 
ачылышы 25-июль кїнї кечинде бо-
луп, гала-концерт менен коштолот. 
Ал эми 29-июлда Каракол шаары-
нын борбордук аянтында жеўїїчї-
лєрдї сыйлоо жана жабылуу аземи 
єтєт. Учурда Россиядан, Казакстан-
дан, Єзбекстандан жана Тажикстан-
дан таланттуу балдардын жана чы-
гармачыл топтордун келиши кїтї-
лїїдє.

Бактыгїл КУЛАТАЕВА

Єнєрїў болсо єргє чап!Жылдыздардын сїйїї баяны

ЖАШ ТАЛАНТТАР СЫНАГЫБЕН АФФЛЕК МЕНЕН ЖЕНИФФЕР 
ЛОПЕС БАШ КОШУШТУ

“БАДАМ ГЇЛДЄГЄНДЄ”
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