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“СЫДЫКБЕКОВ ЖАНА ЖУМАДЫЛОВ МЕНЕН 
УЛУТТАШ БОЛГОН БАКТЫЛУУ ЭЛБИЗ!”

КРнын Президенти Садыр Жапаров 23-июлда Ысык-
Кєл облусунда чыгаан жазуучу, коомдук ишмер, 
Кыргыз Республикасынын Баатыры Тїгєлбай 
Сыдыкбековдун 110 жана Кыргыз ССРинин эл 
артисти Советбек Жумадыловдун 90 жылдыгынын 
урматына арналган салтанаттуу иш-чарага 
катышып, сєз сїйлєдї. 

- Улуу кыргыз элибиз кылымдарды карыт-
кан карт тарыхында эў негизги таянычы катары 
эреже-тартиптерден, жїрїм-турум адебинен, каада-
салттын жыйындысынан куралып, улуттук дїйнє-
таанымга шай келген улуттук нарк мыйзамы менен 
жашап, улуу дєєлєттєрдї курууга жетишкен. Ке-
рек болсо нарктын таасири эў жогорку деўгээлге 
єсїп чыгып, хан бийлигинен нарк кїчтїї болгон 

деўгээлге чыккан. Азыркы учурда элдин кєкїрє-
гїнє уюган улуттук нарктуулукту кайра калыбы-
на келтирїї зарылчылыгы туулуп, ушул жылдын 
май айында “Улуттук нарк жєнїндє” Жарлыкка кол 
койгонумду билесиздер. Бул багытта бир катар иш-
чаралар каралып, облустарыбызда кезек-кезеги ме-
нен “Куттуу эл” форуму єтїп келе жатат. Ата-баба 
наркынын кийинки муундарга єтїшїн тилеген эли-
биз бул нарк кербенин абдан жакшы кабылдап, жылуу 
пикирлери менен кошо нарк билїї, нарк кїтїї, нарк 
сактоо багытындагы иштиктїї сунуштарын байма-
бай берип келишїїдє. Улуу журтубуздун, тїпкїлїк-
тїї элибиздин учугун улап, наркын барктап, салтын 
сактап єлкєгє жан дили менен берилген єрнєктїї 
инсандарыбыз єткєн. Мамлекеттїїлїктї бекемдєє-
гє їндєгєн, салымын кошкон бабаларыбыз чыккан. 

Мына ошондой кара башын канжыгага байлаган ба-
баларыбыздын аркасында бїгїн кыргыз кыргыз бо-
луп, тарых бїктємдєрїнє сиўип жок болуп кетпей, 
эгемен Кыргыз Республикасы деген ат менен дїйнєгє 
таанылып отурабыз. Єз доорундагы коомдук систе-
мага, башкаруу бийлигинин їстємдїгїнє карабастан, 
кыргыз улутунун кызыкчылыгындагы кєз карашын 
тайманбай айткан кєк жал бабаларыбыздын иште-
ри узун сабак болуп, ушу кезде дагы элдин оозу-
нан тїшпєй келатат. Мына ушундай кеменгер, кє-
сєм, даанышман, Ата Журттун кеў келечеги їчїн 
ємїрїн арнаган бабаларды эскерип, эл-жери їчїн 
кылган эмгектерин эмки муунга кеўири жеткирїї 
дагы нарк билгиликтин чоў белгиси деп эсептейм.

(Уландысы 2-бетте)

Президент Садыр ЖАПАРОВ:
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- Бїгїн биз мына ошондой ата-
ларыбыздын бири, кыргыз эли-
нин сыймыгы, Кыргызстандын 
XX кылымдагы чыгаан жазуучу-
су жана коомдук ишмери, Кыр-
гыз Республикасынын Бааты-
ры деген эў жогорку наамдын 
ээси Тїгєлбай Сыдыкбековдун 
110 жылдык мааракесин бел-
гилєє їчїн чогулуп олтурабыз. 
Ошону менен бирге, кыргыз ки-
но жана театр тарыхында єчпєс 
из калтырган легендарлуу актер, 
жеке эле Кыргызстандын алка-
гында эмес, Орто Азиянын театр 
сїйїїчїлєрїн таў калтырган, 
уникалдуу образдарды жарат-
кан залкар актер Советбек Жу-
мадыловдун 90 жылдык маара-
кесин дагы чогуу белгилеп жата-
быз. Кыргыз элинин сыймыгына 
айланган Тїгєлбай атабыз жана 
Советбек абабыздын мааракеле-
ри менен жалпы Кыргызстан элин 
чын дилимден куттуктайм. Мен 
бул улуу адамдардын єзїн кєрїп, 
кичїї муундагы замандашы бо-
луп калганыма абдан кубанычта-
мын. Айрыкча биздин муун Тї-
гєлбай Сыдыкбековдун чыгарма-
ларын окуп, анын рухий мурас-
тарына сугарылып єссєк, кыргыз 
кино кереметтери, анын ичинде 
Советбек Жумадылов роль жа-
раткан кыргыз кинолору дїўгї-
рєп турган кезде тамшанып кє-
рїп калдык. Бул эки улуу инсан-
дын чыгармалары менен жарат-
кан ролдору бїгїнкї кїнїбїздє 
дагы актуалдуу бойдон турат. 
Ошондуктан эки залкардын ар 
бирине, азыноолак болсо дагы, 
єз-єзїнчє токтолууну эп кєрдїм.

“ТЇГЄЛБАЙ 
СЫДЫКБЕКОВДУН 
ТАГДЫРЫ – УЛУТТУК 
АДАБИЯТТЫН ТАГДЫРЫ”

Кыргыз Республикасынын 
Баатыры, улуу жазуучу Тїгєлбай 
Сыдыкбековду жакындан бил-
ген замандаштары аны кыргыз 
їчїн кїйгєн мекенчил инсан ка-
тары баалап, кезинде ошол улут-
чул кєз карашы їчїн азап тарт-
кан калемгер эле деп калышат. 
Чындыгында эле, Тїгєлбай ата 
тууралуу айта турган сєз тїгєн-
бєй турганын замандаштары бир 
ооздон кеп кылышат. Заманында 
эл тагдырына, эне тилине кайды-
гер карап тура албаган Тїгєлбай 
Сыдыкбеков жыйырманчы кы-
лымдагы кыргыз адабиятындагы 
реалисттик прозаны тїптєп, аны 
єнїктїрїїгє зор салым кошкон. 
Ошон їчїн адис-окумуштуулар 
Тїгєлбай Сыдыкбековдун тагды-
ры улуттук адабияттын тагдыры 
менен тагдырлаш деп таасын бел-
гилегени жєн жерден эмес чыгар. 
Себеби улуттук адабиятыбыздын 
роман жанрынын калыптанышы-
на тїздєн-тїз салым кошкондугу 
адабият чєйрєсїндєгїлєргє ке-
ўири белгилїї. Адабият чєйрєсї 
демекчи, жазуучулардын ичинен 
Сыдыкбековдун академик дара-
жасын дагы єзгєчє бєлїп ка-
роого татырлык. Анын илимий 
изилдєєлєргє тете болгон улуу 
мурасыбыз – “Манас” дастаны, 
Эне-Сай таш жазуулары, эне тил, 
руханий жан дїйнє тууралуу 
макалалары окумуштуулардын 

бїйїрїн бїгїнкї кїндє дагы кы-
зытып келет. Анын “Биздин за-
мандын кишилери” романы Улуу 
Ата мекендик согуштагы пат-
риотизмди даўктагандыгы їчїн 
єз мезгилинин эў башкы жана 
кадыр-барктуу сыйлыгы болгон 
Сталиндик сыйлыкка – СССР-
дин Мамлекеттик сыйлыгына 
татыгандыгын кийинки муун 
їчїн баса белгилеп айта кете-
йин. Тїгєлбай атабыздын “Мен 
миў жыл жашадым” деген ки-
тебин кєпчїлїгїўїздєр окуп 
чыккансыздар. Мына ошондо-
гу аяндуу аўгемелеринен Сы-
дыкбеков атабыздын касиет-
тїї адам болгондугун жазем-
дебей баамдасак болот. Кєргєн 
тїшї кылган ишине тєп келип-
келбесин аўдай билип, Жарат-
кандын берген аянына маани 
берген касиет чанда эле адам-
дарда кездешет эмеспи.

“АМАНАТТАРЫН АТКАРУУ 
МОЙНУБУЗДАГЫ ПАРЗ”

- Планетардык жазуучубуз 
Чыўгыз Айтматов дагы єз мез-
гилинде: “Сыдыкбековдун каар-
мандары биз менен жашап, жаўы 
заман курууда бизге кол кабыш 
кылат” деп бекеринен белгилебе-
се керек. Ошондуктан мен бїгїн-
кї кїндє азыркы кыргыз коому-
на шам чырак болуп жарык бе-
ре турган, келечекке багыт бере 
турган Тїгєлбай атабыздын ємї-
рї менен чыгармачылыгына жаўы 
кєз караштагы изилдєєлєр керек-
тигин баса белгилеп айтып кетер 
элем. Ошону менен бирге, анын 
чыгармаларынын толук жыйна-
гын топтоштуруп кайра басып чы-
гаруу, жарыяланбай калган чыгар-
маларын элге жеткирїї, анын кол 
жазмаларын электрондоштуруу 
сыяктуу бир топ иштерди атка-
руу биздин абийирибиздеги ма-
селе экенин да кошумчалай кете-
ли. Себеби, Сыдыкбеков сыяктуу 
аты тарыхта алтын тамгалар ме-
нен жазылып калган инсандар-
дын кийинки муунга калтырып 
кеткен мурастарын, аманаттарын 
аткарууну мамлекет жетекчиле-
ринин мойнундагы парз катары 
кабылдашыбыз керек.

“АР БИР ЭЛДИН 
МАДАНИЯТЫ ДА, 
КУРЧ КУРАЛЫ ДА – 
ЭНЕ ТИЛИНДЕ”

- Айрыкча Тїгєлбай атанын 
“Тил – улуттук маданият, улуттук 

байлык, улуттук мурас” деп таа-
май айткан таасын сєзї менен бул 
улуттук байлыгыбызды єєрчїтїп-
єстїрїї, асырап-багуу їчїн тил-
дин тазалыгы, ийкемдїїлїгї, жал-
пыга тїшїнїктїї болушу їчїн 
стилдин тактыгы, сєз байлыгы, 
анын єзгєчєлїгї, сєздїн єтмє, 
каймана маанилери жана алардын 
ички касиеттери жєнїндє кызмат-
керлерге кадимкидей сабак оку-
туу боюнча; ЖМК єкїлдєрї баш-
таган сєз менен иштеген бардык 
тараптардын катышуусунда рес-
публикалык илимий кеўешме 
єткєрїї боюнча; адабий тилдин 
байышы, илимий-техникалык, 
илимий-философиялык, коомдук-
географиялык терминдердин так-
талышы боюнча пикир алма-
шуулар болуп, иш жїзїндє кол-
донулгудай жыйынтык чыгаруу 
боюнча айтып кеткендерин ама-
нат катары кабыл алып, жїзєгє 
ашырууну колго алуубуз кажет. 
Бул биздин милдетибиз бїгїн-
кї кїндє.  Себеби, Тїгєлбай Сы-
дыкбеков атабыз айткандай, ар 
бир элдин башкы маданияты да, 
анын колундагы курч куралы да 
– эне тилинде.

“ДАРАК БИР ЖЕРДЕН 
КЄГЄРЄТ” 

- Ал эми кыргыз кино жана 
театрынын єчпєс чолпон жыл-
дызы, легендарлуу актер Совет-
бек Жумадыловго азыноолак 
токтоло кетейин. Заманында 
“кыргыз керемети” деген сый-
мыкка татыган кыргыз кине-
матографиясы дїйнєгє дїўгї-
рєп таанылганы менен кыргыз 
эли сыймыктанып келебиз. Бел-
гилїї режиссёрлор М.Убукеев, 
Б.Шамшиев, Т.Океев, Д.Садыр-
баев, Г.Базаровдор элибизге эм-
не деген мыкты кинофильмдер-
ди тартуулашкан. Мына ушул 
кыргыз киносу жєнїндє сєз 
кылганда белгилїї актёрлору-
буздун аттарын атабай коё ал-
байбыз. Кыргыз театр жана ки-
но искусствосунда М.Рыскулов, 
Б.Бейшеналиев, Б.Кыдыкеева, 
Т.Турсунбаева, С.Кїмїшалие-
ва, С.Чокморов, С.Жумадылов, 
О.Кутманалиев сыяктуу талант-
тар нукура улуттук образдарды 
жаратышкан. Мына ушул зал-
карлардын ичинен биз сєз кы-
ла турган Советбек Жумадылов 
агабыз театрда да, кинотасма-
да да ар тараптуу ролдорду че-
берчилик менен аткарып, уну-
тулгус образдарды ачып берген. 

“Дарак бир жерден кєгєрєт” де-
ген накыл кеп дал ушул Совет-
бек агабызга айтылгандай туюм 
калтырат. Себеби Советбек Жу-
мадылов Ташкент шаарындагы 
А.Н.Островский атындагы Мам-
лекеттик театр єнєрї институтун 
1953-жылы аяктаган соў, Кыр-
гызстанга кайтып келип, азыркы 
Т.Абдумомунов атындагы Кыр-
гыз улуттук академиялык драма 
театрына кабыл алынып, ємїрї-
нїн аягына чейин дээрлик жа-
рым кылымга жакын ушул жер-
де эмгектенген экен.

“СОВЕТБЕК ЖУМАДЫЛОВ 
ТААНЫЛБАЙ КАЛЫШЫ 
МЇМКЇН ЭМЕС”

- Ал жалпы жонунан 40тай 
тасмага тартылып, ар биринде 
кайталангыс образдарды жара-
тып кетти. Алардын баарын тиз-
мектеп отуруунун кажети деле 
жок, анткени “Ак-Мєєр”, “Караш-
Караш ашуусунда атылган ок”, 
“Ысык-Кєлдїн кызгалдактары”, 
“Кєчє”, “Акжолтой” жана башка 
кыргыз тасмаларын кєргєнїбїз-
дє, кыргыз киносунун чоў клас-
сиги, белгилїї актер Советбек 
Жумадылов таанылбай калы-
шы мїмкїн эмес. Спектаклдер-
де роль жаратканда анын ар бир 
сєзї, дикциясы, жанга жагым-
дуу їнї кєєдєнїнєн, жїрєгїнїн 
тїпкїрїнєн чыгып, кєрїїчїлєр-
дї эле эмес, ошол эле єнєр адам-
дарынын єздєрїн да суктанды-
рып турган. Советбек Жума-
дылов театрда болобу же кино-
до болобу, трагедия же комедия 
дебей, ролдорунун баарын ийи-
не жеткире аткаргандыгы менен 
театр жана кино сїйїїчїлєрїнє 
абдан чоў таасир калтырган. Ке-
сиптештери Советбек агабыз жа-
лаў эле башкы каармандар эмес, 
эпизоддук кичине ролдорду дагы 
эстен кеткис кылып жараткан-
дыгын белгилеп, бул анын чы-
гармачылыкка жїрєгї менен бе-
рилип иштегендигинин белгиси 
катары баа беришет.

“ОБРАЗДАРЫНА 
ЖАСАЛМАСЫ 
ЖОК ЭЛЕ ЖУУРУЛУШУП 
КЕТКЕН”

- Анын актердук таланты 
театрга караганда кинодо єтє 
тереў жана ар тараптуу ачыл-
ган экен. Кыргыз кинокори-
фейи, белгилїї кинорежиссер 
Б.Шамшиев расмий аталышы 

“Касиеттїї Ысык-Кєл”, эл ара-
сында “Ысык-Кєлдїн кызгал-
дактары” деген ат менен кеўи-
ри таанылган кєркєм тасмасын-
да С.Жумадылов башкы терс 
каарман Байзактын ролун єтє 
чеберчилик, ушунчалык бери-
лїї менен аткарганын кєргєндє, 
“жакамды кармадым” деп эске-
рип, Жумадылов менен Чокмо-
ров экєє теў гениалдуу актер-
лор болгонун айткан жайы бар. 
Ошондой эле чоў-чоў режиссер-
лор деле єз эскерїїлєрїндє “Со-
ветбек Жумадылов менен иште-
шїї єтє жеўил, єзїнчє эле ыра-
хат болчу. Жада калса репети-
ция да кылчу эмеспиз, бири-
бирибизди кєзїбїздєн эле тї-
шїнчїбїз” деп белгилешкени-
нин єзї эле Советбек агабыз-
дын чыныгы кесипкєйлїгїнєн 
кабар берип турбайбы. Ал эми 
Италиянын, Германиянын бел-
гилїї шаарларында, Орусиянын 
Ленинград жана башка жерлер-
деги эл аралык фестивалдарда 
бир катар сыйлыктарга ээ бол-
гон “Бакайдын жайыты” кєркєм 
тасмасын азыр да тамшанып кє-
рєбїз. Кєптєгєн кино сынчылар 
“Бакайдын жайытында” роль 
жараткан актерлорго баа бери-
шип, алардын ар бири чоў уни-
верситет болгонун белгилеш-
кен. Албетте, мындай жогорку 
баага Советбек Жумадылов ага-
быз да татый тургандыгында 
шек жок. Советбек агабыз рол-
дорун эў жогорку актердук че-
берчилик менен аткарган, кєзї-
нїн тирїїсїндє эле кыргыз сах-
на єнєрїнє даўаза болгон инсан 
экени талашсыз. Аны жакындан 
таанып-билген кесиптештери, 
санаалаштары терс каармандар-
дын образын мыкты жаратса да, 
анын жашоодо ак кєўїл, баарына 
бирдей мамиле кылган жєнєкєй 
адам болгонун, жараткан образ-
дарына жасалмасы жок эле жуу-
рулушуп кеткенин айтып, адам-
дык сапаты жогору болгонун ба-
са белгилеп эскеришет.

“БИЗГЕ КАЛТЫРГАН
УЛУУ МУРАСТАРЫН 
АЗДЕКТЕП 
САКТАЙЛЫ!”

- Биз, кыргыз эли – Сыдык-
беков жана Жумадылов єўдїї 
улуу инсандарыбыз менен улут-
таш, мекендеш болгон бактылуу 
элбиз! Тїгєлбай Сыдыкбеков-
дун, Советбек Жумадыловдун 
жана анын санаалаштарынын 
бизге калтырган улуу мураста-
рын аздектеп сактайлы! Алар-
дын жолун улап жаткан бїгїнкї 
кїнїбїздєгї таланттарды барк-
тай билели. Эл, жер, Ата Мекен 
їчїн кїйгєн, алардын єнїгїп-
єркїндєшїнє салым кошкон 
улуу инсандарыбызды кєкє-
лєтїп алганда гана биздин за-
маныбыздын дагы Тїгєлбай-
лары, Советбектери чыгат деп 
бекем ишенем. Єнїгїї ошон-
до болот, биримдик ошондо ар-
тат. Ар тараптан єнїккєн Кыр-
гызстан ошондо курулат! Мына 
ушундай асыл максаттарга же-
тїї менен маданият тармагыбыз-
дын арышын арбытып, кулачын 
кеўейтебиз. 

Даярдаган 
Жазгїл КАРБОСОВА

“УЛУУ ИНСАНДАРДЫН ЗАМАНДАШЫ 
БОЛГОНУМА СЫЙМЫКТАНАМ”

Президент Садыр ЖАПАРОВ:
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Иш-чаранын ачылыш аземи 
22-июлда болуп, ага ЖК Тєра-
гасы Т.Мамытов, ЖК депута-
ты А.Тїмєнбаев, Президенттин 
Ысык-Кєл облусундагы ыйгарым 
укуктуу єкїлї А.Сулайманов, 
Тїп районунун акими К.Адиев 
катышты. Анда Тєрага Талант 
Мамытов єткєндєр даўкталбаса, 
тирїїлєр баркталбай турганын 
эске салып, эки залкардын ємїр 
жолдоруна, чыгармачылыктары-
на жана сиўирген ак эмгектери-
не кеўири токтолду. Ошондой эле 
Талант Мамытов “Кыргыз мам-
лекетинин тарыхый, илимий, 
маданият-искусствосунун  ру-
ханий мурас фондусуна єзгєчє 
салымдарын кошкон залкар ин-
сандардын жасаган эмгектерин, 
кайталангыс чыгармаларын жа-
на алардын баскан жолун, келе-
чек муун биле жїрсє деген тилек. 
Алардын эмгектерин даўазалоо 
– биздин парзыбыз экенин баса 
белгилегим келет. Тїгєлбай Сы-
дыкбеков кыргыз улуттук жазма 
адабиятынын жана маданияты-
нын пайдубалын тїптєєчїлєрї-
нїн сап башында турган. Ал эми 
Советбек Жумадылов улуттук 

театр єнєрїнїн залкар актё-
ру. Андыктан алар жєнїндє ай-
тылган эскерїї сєздєрї єсїп ке-
ле жаткан жаш муундардын ку-
лагына кїмїш сырга болсун!” де-
ген оюн айтып, бул иш-чаранын 
демилгечиси, уюштуруучусу жана 
демєєрчїсї Жогорку Кеўештин 
депутаты Акылбек Тїмєнбаевге 
тереў ыраазычылык билдирди.

Єз кезегинде Акылбек Тїмєн-
баев юбилейлик салтанатты єт-
кєрїї їчїн атайын Каркыра жай-
лоосу тандалып алынганын бел-
гилеп, “Эки залкардын юбилей-
лик датасын белгилєє Манаста 
айтылган касиеттїї Каркырада 
єтїп жатканы жєн жерден эмес. 
Тїгєлбай Сыдыкбеков да, Совет-
бек Жумадылов да кут конгон Тїп 
жергесинде туулуп, Каркыранын 
суусун ичип чоўоюшкан” деген 
оюн айтты. Майрамдык салтанат-
ка мамлекеттин расмий єкїлдєрї, 
ЖК депутаттары, министрлик жа-
на ведомстволордун жетекчиле-
ри, жергиликтїї єз алдынча баш-
каруу органдарынын башчылары, 
маданият жана искусство ишмер-
лери, жарандык коомдун єкїлдє-
рї да кїбє болушту. Кєк шибери 

жайкалган Каркыра жайлоосунда 
100дєн ашык боз їйлєр тигилди. 
Баш байге їчїн ат чабыш, кыз куу-
май, эр эўиш, кыргыз кїрєш, кєк 
бєрї жана башка улуттук оюндар-
га 6 автоунаа, ал эми кыргыз - ка-
зак акындарынын айтышына бир 
миллион сом коюлду.   

Ачылыш аземинен соў бул кїнї 
Манас айтылып, эстрада ырчыла-
рынын, театр ышкыбоздорунун 
єнєрлєрї тартууланып, Каркыра-
га чогулган калыў эл улуттук оюн-
дарга да кїбє болушту. 

Мааракенин экинчи кїнїндє, 
23-июлда массалык майрамдоо, 
ар кыл кєргєзмє жана бир ка-
тар аймактардын командалары 
катышкан ат чабыш, кєк бєрї, 
улуттук кїрєш боюнча финал-
дык беттештер менен коштолду.

 “Жакшы эли менен” демекчи, 
улуу инсандардын урматына ар-
налган салтанаттуу иш-чарага 
Мамлекет башчысы Садыр                                                    
Жапаров да катышып, єз сєзїндє 
жазуучу Тїгєлбай Сыдыкбеков 
менен актёр Советбек Жумады-
ловдун чыгаан эмгегин, ошондой 
эле алардын Мекен їчїн кылган 
кызматын белгиледи. 

Тїгєлбай Сыдыкбековдун чы-
гармачылыгы жєнїндє “Пейил” 
прологу жана Советбек Жумады-
лов жєнїндє тасма кєрсєтїлдї. 
Эки кїнгє созулган иш-чарада 
баш байгеге аламан жарышта 
Жалал-Абад облусунун Аксы ра-
йонунан келген “Кара кыз” аттуу 
кїлїк 12 айлампа, 25 километр 
аралыкты басып єтїп, ийгилик 

жараткан. Анын ээси Нурбек Ке-
римбеков, саяпкери Сыргак уулу 
Изат. Аргымакты чапкан Байэл 
Айылчиев. Мына ушул аламан 
жарышта биринчи болуп кел-
ген аргымактын ээсине жана 
чабандесине Президент Садыр                                                       
Жапаровдун колунан автоу-
наанын ачкычы тапшырылды. 

Андан соў салтанат эстрада 
ырчыларынын  аткаруусу жана 
Кыргызстан менен Казакстан-
дын тєкмє акындарынын айты-
шы менен уланды. Айтыштын 
жыйынтыгында Кыргыз улут-
тук “Манас” театрынын тєкмє 
акыны Максат Кулуев калыстар-
дын чечими менен баш байгеге 
ээ болду. Ал эми Азамат Болгон-
баев – биринчи орунга, Амантай 
Кутманалиев – экинчи орунга, 
Кубат Тукешов – їчїнчї орун-
га арзышты. Мындан сырткары, 
Турат Жумаев жана Эсенбек Ки-
йизбаев кызыктыруучу сыйлык-
тар менен сыйланды. Эки кїнгє 
созулган айтышка алты кыргыз 
тєкмє акыны жана тєрт казак 

тєкмє акыны катышып, жал-
пы журттун эсинде кала турган 
мыкты айтышты кєрсєтїштї.  

Кєк бєрї боюнча оюнда 
1-орунга Чїй облусунан барган 
Чїй-Сары-Єзєн, 2-орунга Ысык-
Кєлдїн “Ысык-Кєл” командасы, 
3-орунга Ош облусунан келген 
команда, 4-орунга Ысык-Кєл об-
лусунун “Арык-Бел” командала-
ры ээ болушту.

Жорго салышта Нарын облу-
сунун “Чиксон лок” аттуу жор-
госу алгачкылардан болуп ке-
лип, автоунааны багындырды. 
Анын саяпкери да, чабандеси да 
Чубак Жайлообек уулу. Жорго-
лор 12 километрге (6 айлампа-
га) кїч сынашты.

Ал эми 15 айлампа, 30 кило-
метр аралыкка жарышка тїшкєн 
кыргыз жылкыларынан “Сур” 
аттуу кїлїк алдыга келди. Ал 
Ысык-Кєл облусунун Тїп райо-
нунан чыккан аргымак. Ээси Эш-
мухамбетов Кубат. Саяпкери Ку-
бат уулу Канат. Кезектеги авто-
унаа Кубат Эшмухамбетовго тап-
шырылды. 

Негизинен Тїп районунан 
чыккан эки залкардын урматы-
на арналган салтанаттуу иш-чара 
жогорку деўгээлде єттї. Тїп ра-
йонуна караштуу ар бир айыл 
єкмєттєрї тиккен боз їйлєрдєн 
алыстан келген конокторго сый 
тамактар тартылды. Жергилик-
тїї тургундар карапайым калыў 
элге мындай мамлекеттик деў-
гээлдеги иш-чараны уюштуруп 
берген уюштуруучуларга жана 
жайлоодогу элдин кубанычын 
теў бєлїшїї їчїн келген Мам-
лекет башчысы Жапаров Садыр 
Нургожоевичке ыраазычылык-
тарын билдиришти. 

Жазгїл КАРБОСОВА

ЗАЛКАРЛАРГА ТААЗИМ

УЛУУЛАРДЫН 
УРМАТЫНА АРНАЛДЫ
“Адал эмгек астыўа ат, їстїўє тон” демекчи, адал эмгектери менен 
эл-жерине кызматын арнаган инсандар ар дайым элдин жїрєгїндє 
болот. Мындан улам, кыргыздын XX кылымдагы чыгаан жазуучусу, 
академик Тїгєлбай Сыдыкбековдун 110 жылдык, Кыргыз улуттук 
театры менен киносунун жаркын таланты, Кыргыз ССРинин 
эл артисти Советбек Жумадыловдун 90 жылдыгына арналган 
мамлекеттик деўгээлдеги салтанаттуу иш-чара 22-23-июлда 
айтылуу Каркыра жайлоосунда болуп єттї.

Ысык-Кєлдє кыргыз кыздарынын 
баалуулуктарын даўазалоо, кадыр-
баркын жогорулатуу, улуттук 
баалуулуктарын чагылдыруу 
максатында “Ак-Мєєр Fest-2022” 
этнофестивалы єттї. Ага Мамлекеттик 
катчы Сїйїнбек Касмамбетов, маданият, 
маалымат, спорт жана жаштар 
саясаты министри Азамат Жаманкулов 
катышты.

Єрнєк айылындагы “Эдельвейс” эс алуу 
борборунда болуп єткєн бул иш-чараны 
акыркы учурда кыргыздын улуттук баа-
луулуктарын жайылтууда бир катар 

улуттук долбоорлордун їстїндє актив-
дїї эмгектенип келе жаткан “Кыргыз Би-
римдиги” коомдук бирикмесинин тєра-
йымы Дана Абдыбекова уюштурган. “Ак 
Мєєр Fest” этнофестивалы быйыл їчїн-
чї жолу єтїп жатат. Анда кыргыз айым-
дарынын бїгїнкї, эртеўки жана кечээки 
жашоо образдары чагылдырылган. Бул 
жолку фестивалдын жїрїшїндє да атал-
ган коомдук бирикменин адатка айла-
нып калган “Ак-Мєєр” сыйлыгы мыкты 
40 айымга тапшырылып, анын алкагын-
да сулуулар конкурсу жана байгелїї лоте-
реялар ойнотулду. Ошондой эле бул кїнї 
кыргыз тарыхындагы, учурдагы кыргыз 

коомчулугундагы айымдардын даўазалуу 
жана єрнєктїї ємїр жолун, жаратман-
дагын, ишкерликтин ийгилик сырларын 
чагылдырган, нукура улуттук кийимчен 
тїшкєн тїстїї сїрєттєр менен шєкєттєл-
гєн “Ак-Мєєр” журналынын алгачкы са-
нынын бет ачары болду. Иш-чаранын жы-
йынтыгында баш байгеге коюлган мерсе-
дес автоунаасын Пери Орозбекова утуп 
алды.

Ошол эле кїнї Чолпон-Ата шаарын-
дагы “Рух-Ордо” маданий борборунда 
министр Азамат Жаманкуловдун каты-
шуусунда “Дїйнєлїк кєчмєндєр модасы” 
фестивалынын їчїнчї сезону болуп єттї. 

Жыйырмага чукул мамлекеттин атактуу 
дизайнерлери, кол єнєрчїлєрї, мода ин-
дустриясынын адистеринин катышуусун-
да єткєн долбоор мамлекет тарабынан 
колдоого алынган. 

Тарыхы тереў кєчмєн калкыбыздын 
улуттук кийимдерин дїйнєлїк модага ай-
калыштырган бул фестивалга ата мекен-
дик єндїрїшчїлєр Назира Айдарова ме-
нен Зухра Кемелованын “Курбум” бренди 
да катышты. Назира Айдарованын бил-
дирїїсїндє аталган фестиваль єлкєнїн 
жеўил индустриясынын єкїлдєрїнє жа-
на кол єнєрчїлїк менен алектенген чы-
гармачыл инсандардын дїйнєлїк арена-
га чыгуусуна ачылган жол, кєрсєтїлгєн 
колдоо. Бул жердеги катышуучулар ме-
нен таанышуунун єзї эле эл аралык мода 
индустриясын таануу жєндємїн кеўейтїї 
деп эсептейт.

Разия ЖООШБАЕВА

Маданият – улут жїзї

“АК-МЄЄР FEST-2022” ЖАНА 
“ДЇЙНЄЛЇК КЄЧМЄНДЄР МОДАСЫ”
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ЭСИМДЕ...

М
ен їчїн ал тїбє-
лїккє, аны акыр-
кы жолу кєргєн 
бойдон калат. 

Акылдуулугу, адамга жана жа-
шоого болгон чыныгы кызы-
гуусу менен... Фронттон кай-
тып келгендер аны апаке деп 
коюшчу. Ал єзїнїн бардык 
пенсионерлерин жана согуш-
тан келген майыптарынын аты-
жєндєрїн жатка биле турган. 
Анын кызы Роза апасы Батыш 
менен кєчєдє жїргєндє эч тар-
тынбай ар бир фронттон кел-
ген арабада кайыр сураган ма-
йып жоокерге дароо їйрїлє тї-
шїп калаарын айтат. Азыркы  
доордо, аларды биз эски кино-
дон гана колдо жасалган араба-
да єтїп бара жаткан адамдар-
дын буттарына чалынып, ко-
лун сунуп кайыр сурап жат-
канын кєрє алабыз. Согуштан 
кийинки мезгилге мындай кє-
рїнїш эрєєн деле эмес эле. 

Батыш Салиевна 31 жашын-
да Социалдык камсыздоо ми-
нистри болуп,  дээрлик бир 
чейрек кылым бою социал-
дык чєйрєдє иштеген. Бул учур 
совет єлкєсї їчїн жаўы кєрї-
нїш болгон калкты социалдык 
жактан коргоо тутумун тїптєє 
мезгили эле. Жалпысынан дїй-
нє жїзї боюнча аялуу жаран-
дарды колдоо тутуму ХХ кы-
лымдын экинчи жарымын-
да гана пайда болуп, Кыргыз-
станда аны биринчилерден бо-
луп Батыш-Надежда жараткан.

Ага орус энеси тєрєлгєндє 
Надежда деп ат койгон. Ки-
йинчерээк Батыш деп атала 
баштады.

Болочок Министр бирин-
чи кыргыз-орус їй-бїлєсїндє 
туулган. Анын атасы Прже-
вальск, азыркы Каракол шаа-
рында тери иштетїїчї ишка-
на ачкан отставкадагы жоокер 
болгон. Улуу кызы Анастасия 
сулуунун, атасында иштеген 
жаш кыргыз жигити Саалыга 
кєзї тїшїп, жылдызына багы-
нып, каршы болгон жок. 

Бирок,анын бакыты узакка 
созулган эмес. Батыш Салие-
ванын атасы эрте каза болуп, 
апасы їч баланы жалгыз тар-
биялаган. Анастасия тайэне 
катары улуу небересин аттын 
ордуна кошко салып, єзї со-
ко кармап, балдарын жана кї-
йєєсїнїн їй-бїлєсїн ачарчы-
лыктан сактап калгандыгы  їй-
бїлєлїк эс тутумунда калган 

окуялардын бири.  
Ал Кыргызстан-
дан кетїїдєн та-
кай баш тарткан.

Батыш Салиев-
нага таандык  те-
мирдей катуу мї-
нєзї жана чеч-
киндїїлїгї ага 
апасынан берил-
ген. Уюштур-
гуч жана лидер 
катары, ал эр-
те пионервожа-
тый болуп иш-
теп, 1938-жылы 
Пионерлерд и н 
республикалык 
съездине жибе-
рилген. Ал убак-
тагы пионерлер 
чындыгында эм-
гекчи лдиктин, 
мекенди сїйїїнїн 
їлгїсї болгонун 
тактап кетпесек 

болбойт.  Мисал катары айт-
сам, 1935-жылы Тажикстандан 
келген 11 жаштагы пионер кыз 
пахта терїїдєгї жогорку кєр-
сєткїчтєрї їчїн Ленин орде-
ни менен сыйланган. Ал учурда 
эў жогорку мамлекеттик сый-
лыктардын бири болгон. Єл-
кєдєгї малчы-пионерлер жа-
на жумушчу-пионерлер Со-
циалисттик Эмгектин Бааты-
ры наамын алышты. Согуш 
учурунда миўдеген пионер-
лер эрдик кєрсєткєндїгї їчїн 
сыйланышкан. Кєбї єлгєндєн 
кийин... Мындай пионерлерди 
Батыш Салиевна жетектеген. 
Алардын арасында да ал лидер 
болчу. Ошондуктан анын иши 
белгиленип, Москвага Жогор-
ку партиялык мектебине жи-
берилген. Ал жакта аны ме-
нен бирге партиялык мектеп-
те Юрий Андропов окуган. Ки-
йинчерээк Ю.Андропов Совет-
тер Союзун, СССР Министр-
лер Советин Алексей Косыгин 
жетектеп калды. Алексей Ко-
сыгин менен Батыш Салиев-
на ємїр бою достук мамиле-
де болушту. Анын ага болгон 
сый-урматы чексиз эле. Атї-
гїл А.Косыгин анын їйїнє те-
лефон чалган учурда, кєпкє 
чейин сїйлєшїп жатканда да 
отурбай, бутуна тикеден тик 
туруп сїйлєшчї.  “Ал кєрбєйт, 
отура бер” деп таўданган туу-
гандарынын сєздєрїнє: “Бул 
Алексей Николаевич эмеспи” 
дээр эле. 

Косыгин менен эки жыл иш-
теп, андан кийин элїїнчї жыл-
дардын башында єз мекенине 
кайтып келген. Согуштан ки-
йинки убакыт. Бїт єлкє уран-
дылардан кайра жаралып жат-
кан кез. Эми гана азык-тїлїк 
карточкасы жоюлган. Орточо 
эмгек акы 300-400 рубль бо-
луп, бир бєлкє нан 7 рубль, сїт 
4 рубль болчу. Бирок бирин-
чи беш жылдык єзїнїн жеми-
шин берип, мамлекет социал-
дык коргоого кєбїрєєк кара-
жат бєлє баштады.

Албетте, биринчи кезекте со-
гуш майыптарына кєўїл бурул-
ган. Алар їчїн єз ара жардам 
кассалары уюштурулуп, ал ар-
кылуу  пенсиялар кєбєйтїлгєн.

Согуштан кайтып келген-
дерди жумушка орноштурууга 
жана кайра даярдап окутууга 
єзгєчє катуу кєўїл бурул-
ган.  Окууга аздыр-кєптїр 
жетим балдар да тартылган. 

1950-1955-жылдары гана же-
тим балдарды социалдык жак-
тан коргоо боюнча органдар 
жана мекемелер тїзїлїп, алар 
ушул кїнгє чейин биздин єл-
кєдє иштеп келет.

Батыш Салиеванын бетте-
генин бербеген, айтканынан 
кайтпаган кєк беттигинин 
натыйжасында  ошол учурда 
анча-мынча адам кыла алгыс 
иштер бїткєрїлгєн.  Карылар 
жана ден соолугунун мїмкїн-
чїлїктєрї чектелген адамдар 
їчїн жети пансионат курулуп, 
алтысы реконструкцияланып, 
кеўейтилген.

Нижне-Серафимовка айы-
лында чарбачылыгы жана же-
миш багы бар 500 орундуу ка-
рылар жана ден соолугунун 
мїмкїнчїлїктєрї чектелген 
адамдар їчїн їйї, Талас облу-
сунда карылар їчїн интернат, 
Токмок шаарындагы мекемелер 
жана Жайыл райондук  аялдар  
жана Беловодскиде балдар ин-
тернаттары ачылган.

Ал мекемелерди куруп эле 
койбостон, алардын кызмат 
кєрсєтїїлєрїн тыкыр кєзє-
мєлгє алган. 

Ал жети жыл Кыргызсов-
профтун тєрагасы болуп иш-
теп,  Ысык-Кєлдєгї курорт-
тук аймакты єнїктїрїїгє зор 
салымын кошуп кетти.  “Кє-
гїлтїр Ысык-Кєл” санатори-
йи, “Чолпон-Ата”, “Ала-Тоо” 
эс алуу їйлєрї ж.б. курулуп, 
Ысык-Кєлдї сактап калуу їчїн 
СССРдин Коргоо министрли-
гинин адистерин эс алуу жай-
ларын тазалоого, єнїктїрїїгє 
тарткан. Ал эми пансионаттар-
ды ачуу їчїн, бул кызматты 25 
жыл ээлеген Советтер Союзу-
нун легендарлуу финансы ми-
нистри Василий Гарбузовго 
барган. 

Анын аракеттери менен рес-
публикабыздын дээрлик бар-
дык курорттук, медицина-
лык жана профилактикалык 
объектилери реконструкция-
ланган. Кыргызстандын Ми-
нистрлер Советинин тєрага-
сы Ахматбек Сїйїмбаев бир 
жолу: “Батыш Салиевна жа-
шоодо коёндой тынч жана 
интеллигенттїї, бирок анын 
майыптары жєнїндє сєз бол-
гондо, “арстан” болуп калат” 
деп айткан.  Айтмакчы, ушул 
таў калыштуу аялдын жарда-
мы менен бизде, Орто Азия-
да протездик жана ортопе-
диялык буюмдарды жасоочу 
биринчи мекеме ачылды. Ал 
жеке єзї Союздун бардык 
аймактарынан адистерди чо-
гулткан. 

Туруктуу мїнєзї, эмгек-
чилдиги їчїн Батыш Салиев-
наны Москвага чакырыш-
кан. Ал СССР Жогорку Сове-
тинин саламаттыкты сактоо 
жана социалдык камсыздоо 
боюнча улуттар комиссиясы-
нын тєрагасы болуп иштеген 
Орто Азиядан келген жалгыз 
аял болду. Азыркы тил ме-
нен айтканда, ал СССР Жо-
горку Советинин палатала-
рынын бирин жетектеп, эки 
жолу союздук маанидеги де-
путаттык кызматка шайлан-
ган. Ал єз мекенинде 25 жыл 
бою Кыргыз ССРинин Жогор-
ку Кеўешинин депутаты бол-
гон. Бул кызматта турган учу-
рунда ал академиктин орун 
басары Блохин менен бирге, 

бїгїнкї кїндє дїйнєдєгї эў 
ири, Союздагы биринчи он-
кологиялык борборду ачат.  
Балким, бул жерде да Батыш 
Салиевнанын максатка умту-
луусу, аракетчилдиги, тайбас-
тыгы чоў роль ойносо керек. 

Анын атасы Саалы согуштан 
жараат алып кайткан. Кийин-
черээк єпкєнїн рак илдетине 
чалдыккан. Балким ошонун 
таасириби, медицинанын єнї-
гїшїнє єтє чоў маани берчї.

Ал СССР жана Кыргыз Рес-
публикасына сиўирген эмгеги 
їчїн “Єзгєчє пенсионер” стату-
сун алган. Биздин єлкє боюнча 
эки гана жаранга мындай сый-
лык ыйгарылган. Алардын би-
ри – Турдакун Усубалиев жа-
на Батыш Салиева. Анын сый-
лыктар салынган кутучасында 
эки Эмгектин Кызыл Туу ор-
дени, СССРдин кєптєгєн ме-
далдары, СССРдин Жогорку 
Кеўешинин, ВЦСПСтин жана 
Советтик аялдар комитетинин 
медалдары болгон.

Бирок, негизги сыйлыктары 
катары ал бирге иштеген, аны 
сїйгєн жана сыйлаган адам-
дарды тааный турган. Батыш-
ты СССРдин Жогорку Кеўе-
шинде жакшы билишкен. Аны 
майрамдары менен Виктор 
Гришин, Москваны жыйыр-
ма жылдан ашык убакыт баш-
карып келген Владимир Про-
мыслов, Анастас Микоян жана 
Леонид Брежнев куттуктап ке-
лишкен. Учурунда ал Россияда-
гы  Мээ институтунун дирек-
тору Наталья Бехтерева жана 
биринчи космонавт аял Вален-
тина Терешкова менен достук 
мамиледе болгон.

Батыш Салиевна ємїр бою 
“Эркиндик, теўдик, баары-
на бакыт” деген ураанды кар-
манган.

Ал 95 жашында афган согу-
шунан кайтып келген, кийин 
колдогон балдардын тизме-
синдеги 94 ысымды так айтып 
турганы баарыбызды таў кал-
тырды. Биздин таўдануубуз-
га, ал “Эгер сиз согуштан ки-
йин алардын кєзїн кєрсєўїз, 
сиздин да эсиўизде калмак” 
деп жооп бергени али кїнчє 
эсимде.

Ошондой эле, анын: “Со-
циалдык коргоо системасын-
да иштєє їчїн – анча-мынча 
шыктануу аздык кылат, абдан 
чоў жїрєктїї болуш керек. Эл 
арасында болуп жана эл їчїн 
иштєє керек” деп айтканы мен 
їчїн жазылбаган мыйзам бо-
луп калды.

Анын жашоосу ушундай бол-
ду. Карыларга жана ден соолу-
гунун мїмкїнчїлїктєрї чекте-
лїї адамдарга социалдык эр-
киндик берїїгє аракет кыл-
ды. Байлар менен кедейлер 
ортосундагы теўдикти корго-
ду. Кыргызстандыктарга гана 
эмес, бїткїл Советтер Союзу 
їчїн да Батыш-Надежда  ушун-
чалык кєп иштерди аткарды. 
Келечекте сїрєтчїлєр табият 
тилинде, акындар поэзия сап-
тарында, ойлоп табуучулар 
илим ааламында ага арнал-
ган далай эмгек жаратаар. Эл 
їчїн кылган эмгек эскерилип 
турууга тийиш.

Кудайберген БАЗАРБАЕВ, 
Эмгек, социалдык 

камсыздоо жана миграция 
министри

ОКУУГА ТАПШЫРУУ 
ОНЛАЙН ЄТЄТ
Быйыл єлкєдє жогорку окуу жайларга 
тапшыруу онлайн тїрїндє жїргїзїлєт. 
Билим берїї жана илим министрлигинин 
маалыматы боюнча, окуу жайга 
тапшыруу їчїн абитуриенттер 
автоматташтырылган “Абитуриент 
онлайн” маалымат системасы, 2020. edu. 
Gov. kg сайты аркылуу катталышат.

Бул жылы жогорку окуу жайларга гранттык 
жана келишимдик негизде акы тєлєнїїчї оку-
туунун бардык формаларына негизги тесттин бо-
сого баллы - 110, предметтик тесттердин босого 
баллы - 60 деп белгиленген. Ал эми педагогика 
багыттары боюнча бюджеттик орунга тапшыра 
тургандар їчїн негизги тесттин босого баллы – 
115, предметтик тест – 60 болуп бекитилди. Тан-
доо жана кабыл алуу беш тур аркылуу жїргїзї-
лїп, сынакка негизги тест боюнча белгиленген 
босого баллдан жогору алган абитуриенттер га-
на катыша алышат. 

    ЖРТнын негизги тести боюнча эў жогорку 
балл алган 50 абитуриент єз тандоосу менен єл-
кєдєгї гранттык орундар бєлїнгєн мамлекеттик 
жогорку окуу жайынын каалаган адистигине же 
даярдоо багытына сынаксыз кабыл алынат. Ка-
был алуу министрлик тарабынан биринчи тур 
башталганга чейин ишке ашырылып, шарттары 
менен арыз берїї эрежелери сертификаттын арт-
кы бетинде кєрсєтїлгєн. Сынактын ар бир ту-
рунда гранттык же контракттык негизде окууга 
сынакка катышуу їчїн бирден гана єтїнмє бе-
ре алышат. ЖРТнын сертификаты ушул жылы 
гана жарактуу. Ал эми мєєнєттїї аскер кызма-
тын єтєгєн абитуриенттин ЖРТ сертификаты 3 
жылга жарактуу. Тагыраак айтканда, быйылкы 
жылы абитуриенттердин аталган категориясы 
сынакка катышуу їчїн 2020-2021-жылдын сер-
тификатын колдоно алышат. Кыргыз улуттук 
консерваториясы, Улуттук кєркєм-сїрєт акаде-
миясы, Кыргыз мамлекеттик маданият жана ис-
кусство университети, Кыргыз мамлекеттик дене 
тарбия жана спорт академиясына кабыл алууда 
аталган окуу жайлардын єздєрїнїн кабыл алуу 
сынактарынын жыйынтыктары аркылуу єтєт. 
Ошондой эле, “Кєркєм билим берїї”, “Кєркєм 
сїрєт искусствосу” жана дене тарбия багыты-
нын бардык тїрлєрї їчїн да ЖРТнын жыйын-
тыктары милдеттїї эмес. 

Ал эми гранттарга ээ болууга талапкер аби-
туриенттер да єзїнчє категорияларга бєлїнїп, 
аларга карата сынак категорияларга жараша єз-
єзїнчє єткєрїлєт. Башкача айтканда, сынакта 
айылдык мектептин бїтїрїїчїлєрї менен Биш-
кек шаарынын мектептеринин бїтїрїїчїлєрї 
атаандашышпайт. Бул ченем жашаган жерине ка-
рабастан бардык абитуриенттерге жогорку билим 
алууга бирдей мїмкїнчїлїк берїї максатында 
киргизилген. ЖОЖдорго гранттык орундардын 
єзїнчє квоталарынын алкагында гранттык негиз-
де окууга абитуриенттердин айрым категориялары 
кабыл алынат. Алар: 1-2-топтогу майыптар, бала 
кезинен майыптар, майып балдар, жетим балдар 
жана ата-энесинин камкордугусуз калган балдар, 
2010-жылдын апрель, май жана июнь окуяларын-
да курман болгон баатырлардын балдары, кайрыл-
ман статусуна ээ болгон адамдар. 

Алгач, системада каттоодон єтїї їчїн аби-
туриент смс билдирїї аркылуу логин жана сыр 
сєздї терїїсї керек. Системага киргенден ки-
йин ЖРТдан алган баллдарды тандоо жана ка-
был алуу жєнїндєгї маалыматтары жеткилик-
тїї болот. Ар бир турда абитуриент єзїнїн мїм-
кїнчїлїктєрїн баалап, эки талонду колдоно алат. 
Бири бюджет, экинчиси келишимдик баа (конт-
ракт) їчїн. Ар бир турда биринчи їч календар-
дык кїндїн ичинде сынакка катышууга арыз бе-
рилет. Арыз турдун їчїнчї кїнї саат 14:00гє че-
йин берилиши керек. Ар бир турда арыз толтур-
гандан кийин їч кїндїн ичинде абитуриенттер 
саат 16:00гє чейин ошол окуу жайда окууну каа-
лагандыгын тастыктап, билдирїїсї зарыл. Эгер-
де, сынактан єткєн абитуриент їч кїндїн ичин-
де тастыктабаса, анын орду бош деп эсептелет.

Разия ЖООШБАЕВА

БАТЫШ САЛИЕВАНЫН ЭРКИНДИГИ, 
ТЕЎДИГИ ЖАНА БАКТЫСЫ
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- Уланбек Эсенбекович, мек-
теп директорлорун конкурс ме-
нен тандоо жалпы коомчулук-
та колдоо тапса да айрым адам-
дар каршы пикирде болуп жа-
тат. Мисалы, борборубуздагы 
№61 мектеп-лицейдин директо-
ру Юрий Низовский “мен їчїн 
тесттен єтїї басмырлоочулук” 
дегендей пикирин да айтып-
тыр. Ошол Низовский мырза-
га окшоп жакшы жыйынтык-
тарды кєрсєтїп келген мектеп 
директорлору їчїн кандайдыр 
бир чечимдер каралып жаткан 
жокпу?

- Мектеп директорлорун кон-
курс аркылуу тандоо боюнча Пре-
зиденттин Жарлыгы чыккан. Биз 
мына ошол Жарлыкты жетекчи-
ликке алып, иш жїргїзїп жата-
быз. Анда ардактуу мугалимдер-
ге єзгєчє мамиле кылуу каралган 
эмес. Кеп бардыгына бирдей шарт 
тїзїї жєнїндє болуп жатат. Бир 
орунда 5 жылдан ашык иштеген 
директорлордун ордуна конкурс 
єткєрїлєт. Бардык каалоочуларга 
мїмкїнчїлїк тїзїлсїн деп жаш ку-
рактык чектєє алынып салынды. 
Конкурска бардык пенсия кура-
гындагылар да катыша алат. Кон-
курстун єтїшї менен аны єткєрїї 
жобосуна зарыл болгон кошумча-
алымчалар кириши мїмкїн. Жо-
бону министрлик тїзгєн жумушчу 
топ иштеп чыккан. Коррупциялык 
кєрїнїштєр болбошу їчїн мїмкїн 
болушунча аракет жасалды. Кон-
курстун жыйынтыгы ошол эле кї-
нї чыгарылат. 

- Директор педагог болушу 
керек, ошол эле учурда азыркы 
шартта мектеп директору ме-
неджер да болушу зарыл. Кон-
курс єткєрїїдє бул жагдайлар 
да эске алындыбы жана менед-
жерлик сапатты кантип анык-
тоого болот?

- Тест єткєрїїдє менеджерлик 
компетенттїїлїгїн аныктоочу 

суроолор кирген. Башкаруучулук, 
педагогикалык компетенттїїлї-
гїнє байланыштуу, нормативдик-
укуктук актылар боюнча суроолор 
бар. Билим берїї, Мугалимдин 
статусу жєнїндє мыйзамдарды, 
Балдар укугу жєнїндє конвен-
ция, анан албетте, Конституцияны 
билишибиз керек. Маалыматтык-
технологиялык компетенттїїлїк 
жана билим берїїдє кездешчї кї-
нїмдїк маселелер да камтылган. 
Конкурска педагогикалык адисти-
ги жана 7 жылдан кем эмес (їзгїл-
тїксїз деген талап жок) педагоги-
калык стажы барлар катыша алат. 

- Республикабыздагы мек-
тептердин жарымынан кєбї-
нїн директорлору конкурс ме-
нен тандалып алынат экен. Ал 
эми директор болуп иштегени-
не 5 жылга жете элек директор-
лорго талап кандай болот?

- Республикабыздагы 966 мек-
теп директорлорунун кызмат ор-
дуна конкурс болот. Ал эми дирек-
торлук кызматта 5 жылга жетпе-
ген мєєнєттє иштеп жаткан мектеп 
директорлоруна окутууларды баш-
таганы турабыз. Билим берїїдєгї 
башкаруучулук менеджмент, педа-
гогикадагы жаўылыктар, зордук-
зомбулукка каршы иш-чаралар, 

айтор бїгїнкї кїндїн талапта-
ры боюнча окуулар уюштурулат. 
Ушундай эле мазмундагы окуулар 
конкурстан кийин тандалып алын-
ган директорлорго да уюштурулат. 
Окууларды атайын адистер онлайн 
єтєт. Ошондой эле алардан сабак 
алган єз адистерибизди даярдай-
быз. 2025-жылы окуучулар PISA 
программасы боюнча эл аралык 
изилдєєгє катышат. Ошого кара-
та даярдык кєрїп, учурда Кєлдє 
Россиядан 5 адис PISA деген эмне, 
кандай шарттары жана талаптар 
бар, ошолор боюнча окутуу иште-
рин жїргїзїп жатышат. 

- Министр жаўы окуу жы-
лынан баштап PISA стандарты 
боюнча окутула баштайт деп 
айтты. Бул эмне, кандай єзгє-
рїїлєрдї кїтсєк болот?

- Бул эл аралык изилдєє-
тестирлєє окуучулардын билим 
деўгээлин текшерет. Окуу жана 
тїшїнїї кєндїмдєрїнє, матема-
тикалык жана табигый илимдер-
ге басым жасалат. Окуучуларга бе-
рилген тесттерде теориялык би-
лимдерин практикада колдоно би-
лїїсї, башкача айтканда жєн эле 
формуланы же аныктаманы сурап 
койбостон кїнїмдїк тажрыйба-
га байланыштуу суроолор болот. 

Окуучунун практикалык кєндїм-
дєрї кандай калыптанган, ушу-
ну текшерет. Математикадан же 
физикадан эсептин мазмунун тї-
шїнбєсє демек, окуучу аны чыга-
ра албайт. Бул директорлорго да, 
мугалимдерге да окутулат. Муга-
лимдерге єзїнчє жол картасы тї-
зїлгєн. Аны этап-этабы менен ар 
бир предмет боюнча окутабыз. Ме-
тодикалык колдонмолор чыккан, 
єзїнчє сайт ачылган. Ошо сайт-
та бїт маалыматтар бар. Улуттук 
координатор бекитилген. 

- Бул иш республиканын 
алыскы райондорунан бери 
камтып жатабы?

- Ооба. Эгер биз тандалма эле 
окутуп койсок кийин тестирлєє-
гє катышканда даяр эмес мектеп-
тер тандалып калса, жыйынтыгы-
быз начар болуп калышы мїмкїн. 
Ошон їчїн биз мектептердин баа-
рына теў окутабыз, даярдайбыз. 
Ошол PISAга ылайыкташтыры-
лып окутуу їчїн керек болсо ошол 
окуу китебиндеги тапшырмалар-
ды єзгєртїп жатабыз. Жалаў эле 
теория боло бербестен мисалдар 
менен камтый турган китептерди 
жазабыз.

- Директорлорго алгачкы 
конкурс Талас облусунда 2 мек-
тепте єттї. Анда бир мектепте-
ги директорлук орунга ат са-
лышкандардын эч кимиси єт-
кєн жок. Алардын кайра кон-
курска катышуу укугу барбы? 

- Министрликке караштуу 2 жа-
так мектепте директорлук орун бош 
болчу. Ошолорго єткєрдїк. Эки 
мектепке теў 2ден талапкер кон-
курска катышып, Манас интернат-
лицейинин директору аныктал-
ды. Ал эми Чалдыбар мектеп-
интернатынын директорлук кыз-
матына ат салышкан 2 талапкер теў 
босого баллдан єтє алышкан жок. 
Конкурстан єтпєй калгандар кай-
ра конкурска катышуу маселеси 
Жободо каралган эмес. Бирок бул 
маселени чечсе болот деп ойлойм.

- Сентябрга чейин бир ай-
дай эле убакыт калды. Ага че-
йин бїт республикабыз боюн-
ча конкурсту єткєрїп жетише 
аласыздарбы? 

- Ушул жумадан баштап расмий 
тїрдє конкурс жарыялайбыз. Жай 
айлары мугалимдер эс алууда бол-
гондуктан конкурсту расмий жа-
рыялаган жокпуз. Эми эс алуудан 

келе башташты. Эс алууда жїргєн 
адамдын ордуна конкурс жарыя-
лай албайбыз да. Конкурс баштал-
са бир эле учурда бир-эки облуста 
єткєрїї мїмкїнчїлїгї бар. Кон-
курстун жобосу, тест баары даяр. 

- Конкурс кандай тартипте 
жїрєт? 

- Президентин талабы боюнча 
адам факторун максималдуу тїрдє 
жок кылуу максатында документ-
терди карап чыгуу жана тесттин 
жыйынтыгы боюнча чечим кабыл 
алууну чечтик. Тестирлєєдє ар би-
ри єз-єзїнчє отурат, программасы 
даяр, суроо-тапшырмаларга ми-
нистрликтин бир да кызматкери 
аралашкан жок. 

Талапкерлерге суроолор да, 
жооптор да дароо ошол учурда 
белгилїї болот. Аларды алдын-
ала эч ким билбейт. Эгерде бирєє 
баланча суроодогу 3-вариант туура 
деп алдын-ала айтып койсо деле ал 
2-вариант болуп келиши мїмкїн. 
Бул боюнча программа иштелип 
чыккан. Кыскасы, тест адилеттїї 
єтїшї їчїн механизмдер карал-
ган. Суроолор алмашып турат жа-
на кайталанбай тургандай компь-
ютердик программа колдонулат. 
Ар бир кишиге 60 суроо болот. 
Анын 60 пайызына туура жооп бе-
риши керек. Башкача айтканда 36 
суроодон єйдє туура жооп болсо 
тесттен єттї деп эсептелинет. Бир 
орунга 5 талапкер болсо анын баа-
ры босого баллдан єтїп кетишсе эў 
жогорку кєрсєткїч берген талап-
кер директор болот. Эгер бирєєсї 
да єтпєй калса директордун мил-
детин аткаруучу убактылуу ишин 
улантып турат, бирок кайра эле 5 
кїндєн ашык эмес мєєнєттє кон-
курс жарыяланат. Конкурска ка-
тышуу їчїн талапкерлер эч ким-
ге кєз каранды эмес, бардык каа-
лоочулар талаптарга туура келсе 
катыша алат. 

- Тестирлєєнї министрлик 
єткєрєбї?

- Улуттук билим берїї сапатын 
баалоо жана маалыматтык техно-
логия борбору жїргїзєт. Бул ме-
кеме кєз карандысыз уюм. Єздєрї 
эксперттерди тандашып, келишим 
менен иштешет. Конкурс єтїп жат-
канда ар бир процесс видеого тар-
тылып алынат жана онлайн кєр-
сєтїлєт.

Бегим ТУРДАЛИЕВА

БИЛИМДЇЇНЇН ЖОЛУ ЖАРЫК

Уланбек МАМБЕТАКУНОВ: 

“КОНКУРСТА БАРДЫГЫНА 
БИРДЕЙ МЇМКЇНЧЇЛЇК ТЇЗЇЛЄТ”

Президент Садыр 
Жапаровдун Жарлыгына 
ылайык республикабызда 

5 жылдан ашык иштеген мектеп 
директорлорунун ордуна 
конкурс жолу менен тандоо 
жїргїзїлєт. Єткєн апта соўунда 
иш башы болуп Талас облусунда 
эки мектептин директорлук 
кызмат ордуна конкурс єтїп, 
бирєєсїндє тесттен 2 талапкер 
теў єтє алган жок. Биз мектеп 
директорлугуна конкурс 
маселесинин айланасында 
Билим берїї жана илим 
министринин орун басары 
МАМБЕТАКУНОВ Уланбек 
Эсенбековичти кепке тарттык.

КАМ САНАБА 
Айыл чарба министрлигинин азык-тїлїк 

коопсуздугу башкармалыгынын башчы-
сы Данияр Жанузаков быйыл айыл чар-
ба тармагын єнїктїрїїгє жалпы 26 мил-
лиард сом каралып, азык-тїлїк коопсузду-
гун камсыздоо максатында бир катар ара-
кеттер кєрїлїп жаткандыгын билдирди. 
Алсак, министрликтин алдына 2026-жылга 
чейин єсїмдїк майы менен єзїбїздї 70-80 
пайыз камсыздоо планы коюлган. Ал этап-
этабы менен ишке ашырылууда. 

МОБИЛДИК ТЕЛЕФОНДОР 
КАТТАЛАТ

Кыргызстанда мобилдик телефондорду 
каттай турган "Инмобайлс" аттуу компа-
ния ачылды. Компания Кыргыз Респуб-
ликасынын аймагында колдонулуп жат-
кан жана ташылып келинген мобилдик 
байланыш тїзїлїштєрїнїн, ошондой эле 

маалыматтарды берїї їчїн пайдаланы-
луучу тїзїлїштєрдїн эл аралык уникал-
дуу идентификациялык кодун идентифика-
циялоо, ауденттїїлїгї жаатында иш жїр-
гїзмєкчї.

Эске салсак, быйыл 1-июнда Министрлер 
Кабинети атайын токтом кабыл алып, анда 
мобилдик телефондорду идентификациялап, 
каттоого алуу тартибин бекиткен. Мындай 
кадам Кыргызстандын аймагына ташылып 
жаткан жана колдонуудагы телефон аппарат-
тарын контрабанда жолу менен мыйзамсыз 
пайдалануу, уурулукка каршы максатта иш-
ке ашырылып жатканын билдирет. Эреже-
ге ылайык жаран ар бир алган телефон ап-
паратын 30 кїндїн ичинде каттоодон єткє-
рїїгє тийиш. Ал їчїн жаран єзїнїн паспор-
тун жана телефондун документтерин, IMEI-
коддорун каттатуусу зарыл. Каттоодон єтпє-
гєн аппарат байланышсыз калышы ыктымал. 
Каттоого алынган аппарат каттоого алынган 
симка менен гана иштей алат. Ал эми мо-
билдик телефон саткан жеке тараптар жа-
на компаниялар єз кампасындагы аппарат-
тарды 6 айдын ичинде тийиштїї тартипте 
каттатууга милдеттїї.

“САРЫ КЫЗДЫН” БААСЫ

Быйыл Ысык-Кєл облусунда єрїктїн 
баасы эки эсе тємєн болууда. Жемиштин 
баасы арзан болгону аз келгенсип, аны са-
туу иштери да кыйындаган. Жергилик-
тїїлєрдїн айтымында, 2021-жылы єрїк-
тїн килограммы орточо 75-80 сомдон са-
тылган болсо, быйыл 30-35 сом болуп жа-
тат. Айыл чарба министрлиги Ысык-Кєл 
облусунда єрїктїн баасы арзан болуп жа-
тышынын бир нече себебин айтты. Анда 
“Буга чейин Борбор Азияда Кыргызстан, 
Єзбекстан, Тажикстан элди єрїк менен 

камсыздап келген. Акыркы жылдары Ка-
закстанда да єрїк бактары отургузула баш-
тады. Быйыл Борбор Азиядан сырткары 
Орусия жана Арменияда дагы єрїктїн тї-
шїмї мол болгондуктан баа тємєндєп кет-
ти. Ошондой эле кыргыз-казак чек арасы-
нан товарлардын жай єтїшї да баага таа-
сирин тийгизїїдє” деп айтылат. 

КАЙСЫ ЄЛКЄДЄН 
ТУРИСТТЕР КЄП КЕЛДИ?

Быйыл Кыргызстанга Сауд Арабиясы-
нан, Бириккен Араб Эмираттарынан, Ку-
вейттен, Омандан туристтер кєп келїїдє. 
Бул тууралуу Туризм департаментинин ди-
ректорунун орун басары Кыял Кенжемато-
ва билдирди. Анын айтымында Европадан 
да туристтер кєп келишип, узакка жєє ба-
суу, сейилдєє менен алектенип жїрїшєт. 
Алардын басымдуу бєлїгї чатырларды 
алып, тоого чыгып, жаратылыш койнун-
да эс алууга кызыгышууда. 

Жазгїл КЕНЖЕТАЕВА

Жаўылыктар



...Шар аккан мєлтїр, таза Чїй 
суусунун боюндагы Алтымыш 
айылында бїгїн адаттан тыш 
кєрїнїш єкїм сїрдї. Мындагы 
жакшы ийгиликтери менен 
кєрїнїп келеткан №19 кесипчилик 
лицейинин жамааты кезеги келген 
“Китеп кербенин” єткєрїї їчїн бир 
катар камылгаларды кєрїшкєн. 
Студенттерди єз эмгек-чыгармалары 
менен тааныштыруу їчїн келе 
турган кыргыздын сыймыктуу кызы 
Роза Айтматова, Кыргыз эл акыны 
Токтосун Самудинов, башка авторлор 
жана эл жапырт колдогон ушул иш-
чараны демилгелеген жетекчи – 
Республикалык илимий-методикалык 
борбордун директору Акпаралы 
Карабаев  жєнїндє кабардар болуп, 
сїйїнїчтєрї андан бетер артты. 

Келген меймандарга жарашыктуу 
кєп кабаттуу имараттын кире бери-
шине жакын жайгашкан залдын жа-
салгаланышы абдан жакты. Баары ор-
ду менен ойлонулуп жасалган. Залда 
илинген адам баласына, єзгєчє жаш 
муундарга китептин тийгизчї тааси-
ри туурасында сонун макалдар, жї-
рєккє жеткидей мааниси чоў сєздєр 
дароо кєзгє учурады. Андан да, жїз-
дєрї жылдыздай жанган, їстїндє-
гї кыргыздын жарашыктуу улуттук 
кийимдери ого бетер кєрккє бєлєгєн 
студент улан-кыздардын, кубаныч-
тары ченемсиз мугалим, мастерлер-
дин ар бир кыймыл-аракети, кєўїлгє 
тєп сєздєрї бул иш-чарага єзгєчє тїр, 
тереў мазмун берип тургандай сезим 
тартуулады. 

“Китеп кербени” иш-чарасы китеп-
тин мааниси жєнїндє кеп козгоо, ки-
тептерден кызыктуу їзїндїлєрдї ай-
туу, “Манас” эпосунан ыр нєшєрїн тє-
гїї менен башталды. Анан окуу жа-
йынын директору Шайыр Абдылдаева 
китеп майрамын ачып, лицейде китеп 
окуу, сабактарды жана ар кыл кесип-
терди жакшы єздєштїрїї боюнча жа-
салып жаткан иштерге токтолду. 

Ал жетектеген жыйырма сегиз жыл-
дан ашык мезгилде бул лицейдин иш-
терман жамааты нечен кыйынчылык-
тарды жеўип, мезгил талабына тєп 
келген кесиптер: айыл чарбасы боюн-
ча техник-адистерди, механизатор, шо-
фёрлорду, ширетїїчїлєрдї, слесарлар-
ды, тигїїчїлєр менен ашпозчуларды 
даярдоодо сандык жана сапаттык жак-
тан жогорулоодо жакшы кєрсєткїч-
тєргє жетишкен. 

- Алгачкы кезден эле байкалды, 
“Китеп кербени” баарына жакты, - 
деп баштады сєзїн Республикалык 
илимий-методикалык борбордун же-
текчиси Акпаралы Карабаев. - Башын-
да буга маани бербегендер да болду. 
Биздин чечимдин тууралыгын иш-
чаралардын єтїшї ачык далилдеди. 
Билимдин башаты китеп экенин, ки-
тептен кєптї билїїгє, кєпкє жетїїгє 
болоорун окутуучулар жана студент-
тер жамааттары сезишип, бардык 
жерде абдан кызыктуу, єтє мазмун-
дуу єтїп жатат. Биз эки кєздїї, кооз 
согулган куржунга баалуу китептер-
ди салып, “Китеп кербенине” старт бе-
рилгенден бери ар бир иш-чарага даяр-
данууда студенттер ошол китептерди 
окушуп, китеп майрамынын жакшы 
єтїшїнє кємєк берди. Кай жерде єтсє, 
лицей жамааттары китеп куржунуна 
єзїлєрїнїн китеп белектерин кошум-
чалап жатышат. Даярдалган бир ки-
теп куржуну – Чїй, Ысык-Кєл, Нарын, 
Талас облустары, экинчиси – Баткен, 
Жалал-Абад, Ош облустары боюнча 
кесипчилик лицейлерине арналып, ки-
теп окууну салтка айландыруу, єзїбїз-
дїн жана чет элдик авторлордун клас-
сикалык жана мыкты адабий чыгарма-
ларын кєбїрєєк окуп-билїїгє багыт 
берїї максатын кєздєйт, - деп белги-
леди ал. 

Республикалык деўгээлде иш жїр-
гїзгєн, кесипчилик лицейлеринин 
ийгиликтеринин артышына єтє кы-
зыккан Акпаралы Давлеталиевич 
жаш кезинен Ала-Бука районунда, 
кийин Єкмєт аппаратында жооптуу 
кызматтарда иштегени боюнча кєп-
чїлїккє белгилїї. Ал ошондой эле 
райондордо акимдик иш-милдетти 
эў сонун аткарган мыкты кесипкєй 
адис, мамлекеттик кызматкер жана 
демилгелїї жетекчи, Кыргызстандын 
єсїп-єнїгїшї їчїн билимин, эмгек-
кїчїн аябаган ишмер катары жылуу 
сєздєргє, алкыш-сыйга татыктуу бо-
ло алды. 

Кыргыз мамлекеттїїлїгїн негиз-
дєєчїлєрдїн алдыўкы катарында бол-
гон Тєрєкул Айтматовдун кызы, улуу 
жазуучу Чыўгыз Айтматовдун карын-
дашы, коомдук ишмер, физика боюн-
ча мыкты адис, математика илимде-
ринин кандидаты, тарых изилдєєчї, 
жазуучу Роза Тєрєкуловнанын тарых-
тын ак тактары, атасы – Кыргызстан-
дын мамлекет катары тїптєлїшїнє єз-
гєчє салым кошкон жаш жана чыгаан 
ишмер Тєрєкул Айтматовдун эмгеги, 

жалган жалаа менен 37-жылы репрес-
сияга учурашы, кєп мезгил бою да-
йынсыз болуп келгени, кийин толук 
акталгандыгы жана бул боюнча кыл-
дат иликтєєнїн негизинде жазган та-
рыхый чыгармалары жєнїндє айткан 
сєздєрї студенттерге да, мугалимдер-
ге да чоў таасир калтырды. 

Белгилїї кыргыз акыны Токто-
сун Самудиновдун кыскача сєз бая-
ны, балдарга арналган ырлары, кыс-
ка, таамай юмор, пародия, сатирала-
ры залдагылардын жандуу кызыгуула-
рын туудуруп, кєўїл жаркыган кїлкї-
лєрї менен коштолду. Эл акыны Ток-
тосун аганын жетекчилиги, чыгарма-
чылык зор шык-жєндємї менен ала-
тоолук бєбєктєрдїн жана кенже класс-
тагы балдардын тїстїї адабий-кєркєм 
“Байчечекей” журналы адеп чыга баш-
тагандан бери 46 жыл бою ай сайын 
їзгїлтїксїз єз деўгээлинде жарык кє-
рїп, кыйынчылыктарга карабай азыр 
да орточо 5 миўден ашык нуска єлчє-
мїндє жаш окурмандарга тартууланып 
келе жатат. Бул эле эмес, эў сонун ли-
рик акын, кїлкї жараткан балдар ыр-
ларынын, азил-тамашалардын, паро-
дия, эпиграммалардын чебери Токто-
сун Самудиновдун эл-жерине сиўирген 
эмгеги эў жогорку сыйлыкка татыктуу 
экени эч талашсыз. 

Тарых изилдєєчї, чыгармачылык-
ка шыктуу аскер адамы, полковник-
окутуучу, Айтматовдордун жээни Асан 
Акматов китеп майрамында єзїнїн 
китептери жана Роза Айтматова ме-
нен бирге жазган тарыхый эмгекте-
ри жєнїндє кыска, кызыктуу баян ку-
руп берди. 

Жергиликтїї акын жана журналист 
Кенже Абдылдаева ырларын окуп, иш-
чара ээлерине жакшы тилектерин бил-
дирди. 

Абдан кызыктуу иш-чаранын мей-
мандары: жазуучу жана коомдук иш-
мер Роза Айтматова, Эл акыны, “Бай-
чечекей” журналынын баш редакто-
ру Токтосун Самудинов, тарыхчы, жа-
зуучу Асан Акматов атайын ала ке-
лишкен, жаштарга жана мугалимдерге 
єтє керектїї, єз чыгармачылык жиге-
ринен жаралган китептерин лицейдин 
китепканасына белек катары беришти. 

“Китеп кербенинин” экинчи бє-
лїгїн алып барган журналист, ушул 
репортаж-баяндын автору да єзї 
даярдап-чыгарган “Премьер-министр”, 
“Жумабек Ибраимов” аттуу даректїї-
тарыхый китептерди жана “Тагдыр-
лар” аттуу кєлємдїї эмгекти китеп-
кана фондуна тартуулады. 

Кезек кайтадан алып баруучуга, кы-
зыктуу чыгармалардан кєркєм окуу-
ларды, аўгеме, баяндарды жана ыр-
ларды аткарган, таланттуулугу менен 
кєрїнгєн студент жаштарга берилди. 
Кеминдеги кєўїлгє тєп келген “Ки-
теп кербени” салтанатынын соўунда 
тїркїн сонун китептерге толгон китеп 
куржуну єтє пайдалуу жана керектїї 
иш-чараны улантуу їчїн Балыкчыда-
гы №22 кесипчилик лицейинин окуу-
єндїрїш иштеринин башчысы Света 
Адигинеевага жана ушул окуу жайы-
нын єкїлдєрїнє тапшырылды. 

Мыкты саамалык Министрлер Ка-
бинетинде, Билим берїї жана илим 
министрлигинде жактырууга ээ бол-
ду. Жер-жерлерде чоў кызыгууну туу-
дурган мындай “Китеп кербени” иш-
чаралары быйылкы жылдын аягына 
чейин Кыргызстандагы 99 кесипчилик 
лицейинде болуп єтмєкчї... 

Курманбек РАМАТОВ

МЫКТЫ СААМАЛЫК

КЫРГЫЗСТАНДЫ КАМТЫГАН 
“КИТЕП КЕРБЕНИ”

КАСИЕТТЇЇ 
КАЙЛАС ТООСУ
Кайлас тоосу чечилбеген сырлардын бири. Анын 
укмуштуудай кооздугу, курчап турган кєптєгєн 
сырлары жана уламыштары бар. 

Кайлас тоосу бардык тоолордун ханышасы деп 
аталат. Ал Кытайдын Тибет аймагында жайгаш-
кан. Тибеттеги ыйык тоо илгертен бери саякатчы-
ларды, кесипкєй альпинисттерди, зыяратчылар-
ды, йогдорду, бон динин тутунгандарды, шиваизм-
ди (жана башка кєптєгєн диндерди) сїйгєндєрдї 
гана эмес, эзотериктерди да єзїнє тартып келет. 
Ал 6,638 м бийиктикте жайгашкан. Бул Тибет-
теги гана эў бийик эмес, Кытайдын Нгари айма-
гынын эў бийик жери. Тактап айтканда, чокунун 
бийиктиги жєнїндє талаш-тартыштар дагы деле 
уланууда. Гималай тоолору єтє жаш болгондук-
тан, анын тїзїлїш процесси дагы деле жигердїї 
жїрїп жатат. Бул бийиктиктин єзгєрїшїнє алып 
келет. Кайлас жылына болжол менен 5-6 милли-
метрге чоўоёт деген далилдер бар. 

 Кайлас тоосуна бїгїнкї кїндє эч ким чыга ал-
байт жана чыккан эмес. Мистиканы сїйгєндєр дал 
ушуга кєўїл буруп, бул тоого чыгам деген адам 
коркунучтуу єлїмгє дуушар болот же бат карыйт 
деп айтышат. Чындыгында Кайлас тоосуна чы-
гууга эч ким аракет кылбайт. Болгону тарыхта эки 
жолу гана чыгууга аракет кылып кєрїшкєн. Се-
беби, Кытай бийлиги бул динге сыйынган адам-
дарды сыйлап, Кайлас тоосуна чыгууга эч кимге 
уруксат бербейт. 

Дїйнєгє белгилїї италиялык альпинист Райн-
хольд Андреас Месснер 1985-жылы Кайлас тоо-
сунун чокусуна чыгууну максат кылып, Кытай 
бийлигинен уруксат кагазын алган. Бирок, кыя-
лы ишке ашкан эмес. Альпинисттин чокуга чы-
гуусуна тоонун касиети тоскоол болгон эмес. 
Тоого сыйынган элдер анын жолун тосуп, чоку-
суна чыгууга каршы болушкан. Бул тоого чыгам 
дегендер бат карып, тез эле каза болот деген кеп 
тєгїн окшобойбу. Альпинист Райнхольд 36 жыл 
мурун Кайлас тоосуна чыгам деп кєпчїлїктїн 
кыжырына тийсе да бїгїнкї кїндє 77 жашка 
чыгып, жакшы эле ємїр сїрїп келет. 

2000-жылы испаниялыктар Кытай бийлиги-
не чоў суммадагы акча тєлєп, Кайлас тоосуна 
чыгууга уруксаат алышкан. Бирок ага бул тоо-
ну ыйык деген адамдар, Бириккен Улуттар Уюму 
да каршы чыккан. Жыйынтыгында испандыктар 
тоого жетпей, артка кайтууга мажбур болушкан. 
Кайлас тоосуна миллиондогон адамдар сыйыныш-
кандыгы їчїн бїгїнкї кїндє канча кєп акча бер-
сен да, канчалык аракет кылсаў да Кытай бийлиги 
тоого чыгууга уруксат кагазын беришпейт. Себе-
би, Кайлас тоосунун кандайдыр бир касиети бар. 

 Интернет баракчаларында Тибеттеги Кайлас 
тоосуна жакын жерде кыргыздар 250 жылга че-
йин жашайт деген маалыматтар бар. Бул туура-
луу толук, так маалымат жок, эл оозунда гана ай-
тылып келет. Философия илимдеринин доктору 
Жолдошбек Султанов Кайласка кыргыздардын 
ичинен биринчилерден болуп барган. Анын айты-
мында Кайлас тоосуна жакын аймакта кыргыздар 
жашайт. Ошол аймакка чет жактан келгендердин 
кирїїсїнє кытайлар каршы болушат. Жолдошбек 
Султанов кыргызча сїйлєгєн чоў энени жолукту-
руп, андан айылга кирїї їчїн атайын суранып ки-
рип, ал жактагы кыргыздардын жашоосуна кїбє 
болгонун айткан. 

Эркеайым МИРЛАНОВА

Сиз билесизби?
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2021-ЖЫЛДЫН 21-ДЕКАБРЫНДА МОСКВА ШААРЫНДА 
КОЛ КОЮЛГАН ЕВРАЗИЯ ЭКОНОМИКАЛЫК БИРЛИГИНИН 
АЛКАГЫНДА КРЕДИТТИК ТАРЖЫМАЛДЫН КУРАМЫНА 

КИРГЕН МААЛЫМАТТАР МЕНЕН АЛМАШУУ ТАРТИБИ 
ЖЄНЇНДЄ МАКУЛДАШУУНУ РАТИФИКАЦИЯЛОО ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ
2022-æûëäûí 22-èþíóíäà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
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ëèãèíèí àëêàãûíäà êðåäèòòèê òàðæûìàëäûí êóðàìûíà êèðãåí ìààëûìàòòàð ìåíåí àëìàøóó 
òàðòèáè æºí¿íäº ìàêóëäàøóó ðàòèôèêàöèÿëàíñûí.

2-áåðåíå
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Òûøêû èøòåð ìèíèñòðëèãè êºðñºò¿ëãºí Ìàêóëäàøóóíóí ê¿÷¿íº 
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Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
Ïðåçèäåíòè  Ñ.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê ø., 2022-æûëäûí 22-èþëó, ¹67

2008-ЖЫЛДЫН 20-ФЕВРАЛЫНДА ЖЕНЕВА ШААРЫНДА 
КОЛ КОЮЛГАН ЖЇКТЄРДЇ ЭЛ АРАЛЫК ЖОЛДОРДО ТАШУУ 

КЕЛИШИМИ ЖЄНЇНДЄ КОНВЕНЦИЯНЫН ЭЛЕКТРОНДУК 
КОШТОМО КАГАЗГА ТИЙИШТЇЇ КОШУМЧА ПРОТОКОЛУНА 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН КОШУЛУУСУ ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ
2022-æûëäûí 16-èþíóíäà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 

Æîãîðêó Êå¢åøè òàðàáûíàí êàáûë àëûíãàí

1-áåðåíå
2008-æûëäûí 20-ôåâðàëûíäà Æåíåâà øààðûíäà êîë êîþëãàí Æ¿êòºðä¿ ýë àðàëûê æîë-

äîðäî òàøóó êåëèøèìè æºí¿íäº êîíâåíöèÿíûí ýëåêòðîíäóê êîøòîìî êàãàçãà òèéèøò¿¿ êî-
øóì÷à ïðîòîêîëóíà êîøóëñóí.

2-áåðåíå
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Òûøêû èøòåð ìèíèñòðëèãè ÁÓÓíóí Áàøêû êàò÷ûñû áîëóï ñà-

íàëãàí äåïîçèòàðèéãå 2008-æûëäûí 20-ôåâðàëûíäà Æåíåâà øààðûíäà êîë êîþëãàí Æ¿ê-
òºðä¿ ýë àðàëûê æîëäîðäî òàøóó êåëèøèìè æºí¿íäº êîíâåíöèÿíûí ýëåêòðîíäóê êîøòîìî 
êàãàçãà òèéèøò¿¿ êîøóì÷à ïðîòîêîëóíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîøóëóóñó æºí¿íäº ãðà-
ìîòàíû äåïîíèðëåñèí.

3-áåðåíå
Óøóë Ìûéçàì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï îí áåø ê¿í ºòêºíäºí êèéèí ê¿÷¿-

íº êèðåò. 

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
Ïðåçèäåíòè  Ñ.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê ø., 2022-æûëäûí 22-èþëó, ¹68

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О РАТИФИКАЦИИ СОГЛАШЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ОБМЕНА 

СВЕДЕНИЯМИ, ВХОДЯЩИМИ В СОСТАВ КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ, 
В РАМКАХ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА, 

ПОДПИСАННОГО 21 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Ïðèíÿò Æîãîðêó Êåíåøåì Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè
22 èþíÿ 2022 ãîäà

Ñòàòüÿ 1
Ðàòèôèöèðîâàòü Ñîãëàøåíèå î ïîðÿäêå îáìåíà ñâåäåíèÿìè, âõîäÿùèìè â ñîñòàâ êðåäèò-

íûõ èñòîðèé, â ðàìêàõ Åâðàçèéñêîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ñîþçà, ïîäïèñàííîå 21 äåêàáðÿ 2021 
ãîäà â ãîðîäå Ìîñêâå.

Ñòàòüÿ 2
Ìèíèñòåðñòâó èíîñòðàííûõ äåë Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè óâåäîìèòü Åâðàçèéñêóþ ýêîíî-

ìè÷åñêóþ êîìèññèþ î âûïîëíåíèè Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêîé âíóòðèãîñóäàðñòâåííûõ ïðîöå-
äóð, íåîáõîäèìûõ äëÿ âñòóïëåíèÿ â ñèëó óêàçàííîãî Ñîãëàøåíèÿ.

Ñòàòüÿ 3
Íàñòîÿùèé Çàêîí âñòóïàåò â ñèëó ïî èñòå÷åíèè äåñÿòè äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóá-

ëèêîâàíèÿ.

Ïðåçèäåíò
Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè  Ñ.ÆÀÏÀÐÎÂ

ã.Áèøêåê, 22 èþëÿ 2022 ãîäà, ¹67

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О ПРИСОЕДИНЕНИИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ К 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ПРОТОКОЛУ К КОНВЕНЦИИ О 

ДОГОВОРЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ДОРОЖНОЙ ПЕРЕВОЗКИ 
ГРУЗОВ, КАСАЮЩЕМУСЯ ЭЛЕКТРОННОЙ НАКЛАДНОЙ, 

ПОДПИСАННОМУ В ГОРОДЕ ЖЕНЕВЕ 20 ФЕВРАЛЯ 2008 ГОДА

Ïðèíÿò Æîãîðêó Êåíåøåì Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè
16 èþíÿ 2022  ãîäà

Ñòàòüÿ 1
Ïðèñîåäèíèòüñÿ ê Äîïîëíèòåëüíîìó ïðîòîêîëó ê Êîíâåíöèè î äîãîâîðå ìåæäóíàðîäíîé 

äîðîæíîé ïåðåâîçêè ãðóçîâ, êàñàþùåìóñÿ ýëåêòðîííîé íàêëàäíîé, ïîäïèñàííîìó â ãîðîäå 
Æåíåâå 20 ôåâðàëÿ 2008 ãîäà.

Ñòàòüÿ 2
Ìèíèñòåðñòâó èíîñòðàííûõ äåë Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè äåïîíèðîâàòü ãðàìîòó î ïðè-

ñîåäèíåíèè Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè ê Äîïîëíèòåëüíîìó ïðîòîêîëó ê Êîíâåíöèè î äîãîâî-
ðå ìåæäóíàðîäíîé äîðîæíîé ïåðåâîçêè ãðóçîâ, êàñàþùåìóñÿ ýëåêòðîííîé íàêëàäíîé, ïîä-
ïèñàííîìó â ãîðîäå Æåíåâå 20 ôåâðàëÿ 2008 ãîäà, äåïîçèòàðèþ, êîòîðûì ÿâëÿåòñÿ Ãåíå-
ðàëüíûé ñåêðåòàðü ÎÎÍ.

Ñòàòüÿ 3
Íàñòîÿùèé Çàêîí âñòóïàåò â ñèëó ïî èñòå÷åíèè ïÿòíàäöàòè äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî 

îïóáëèêîâàíèÿ.

Ïðåçèäåíò
Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè  Ñ.ÆÀÏÀÐÎÂ

ã.Áèøêåê, 22 èþëÿ 2022 ãîäà, ¹68

«КЫРГЫЗДИПСЕРВИС» МАМЛЕКЕТТИК ДИПЛОМАТИЯЛЫК 
СЕРВИС ИШКАНАСЫ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН
ЖАРЛЫГЫ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН 2022-ЖЫЛДЫН 
30-МАРТЫНДАГЫ №182 «КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН САЛАМАТТЫК 

САКТОО УЮМДАРЫНЫН КЫЗМАТКЕРЛЕРИНЕ ЭМГЕК АКЫ ТЄЛЄЄ 
ШАРТТАРЫ ЖЄНЇНДЄ» ТОКТОМУНА ЄЗГЄРТЇЇ КИРГИЗЇЇ ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН
ТОКТОМУ

ЭЛ АРАЛЫК ФИНАНСЫЛЫК УЮМДАР ЖАНА ДОНОР 
ЄЛКЄЛЄР ТАРАБЫНАН КАРЖЫЛАНУУЧУ ДОЛБООРЛОРДУ 

ДАЯРДООГО ЖАНА ИШКЕ АШЫРУУГА КАТЫШКАН 
КЫЗМАТКЕРЛЕРГЕ ЭМГЕК АКЫ ТЄЛЄЄ ШАРТТАРЫ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН
ТОКТОМУ

Ìàìëåêåòòèê èíâåñòèöèÿëàðäûí æàíà òåõíèêàëûê æàðäàìäûí àëêàãûíäà èøêå 
àøûðûëóó÷ó, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ôèíàíñû ìèíèñòðëèãè àðêûëóó ýë àðàëûê 
ôèíàíñûëûê óþìäàð æàíà äîíîð ºëêºëºð òàðàáûíàí êàðæûëàíóó÷ó äîëáîîðëîð-
äóí êûçìàòêåðëåðèíå ýìãåê àêû òºëºº ñèñòåìàñûí ºðê¿íäºò¿¿ ìàêñàòûíäà, "Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13, 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû-
íûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ôèíàíñû ìèíèñòðëèãè àðêûëóó ìàìëåêåòòèê èíâåñ-
òèöèÿëàðäûí æàíà òåõíèêàëûê æàðäàìäûí àëêàãûíäà èøêå àøûðûëóó÷ó, ýë àðà-
ëûê ôèíàíñûëûê óþìäàð æàíà äîíîð ºëêºëºð òàðàáûíàí êàðæûëàíóó÷ó äîëáîîð-
ëîðäó äàÿðäîîãî æàíà èøêå àøûðóóãà êàòûøêàí êûçìàòêåðëåðäèí êûçìàòòûê ìàÿ-
íàëàðûíûí ºë÷ºìäºð¿ òèðêåìåãå ûëàéûê áåêèòèëñèí.

2. Æîãîðóäà àòàëãàí êûçìàòêåðëåðäèí êûçìàòòûê ìàÿíàñûíà òºìºíê¿äºé ¿ñòºê-
òºð áåëãèëåíñèí:

1) äàÿðäîîäî æå èøêå àøûðóóäà:
- ýêè äîëáîîð ¿÷¿í - 15 ïàéûç ºë÷ºì¿íäº;
- ¿÷ äîëáîîð ¿÷¿í - 20 ïàéûç ºë÷ºì¿íäº;
- òºðò æàíà àíäàí àøûê äîëáîîð ¿÷¿í - 25 ïàéûç ºë÷ºì¿íäº;
2) ýë àðàëûê äîëáîîðëîðäîãó èø òàæðûéáàñû ¿÷¿í:
- ¿÷ æûëäàí áåø æûëãà ÷åéèí - 10 ïàéûç ºë÷ºì¿íäº;
- áåø æûëäàí æîãîðó - 20 ïàéûç ºë÷ºì¿íäº.
3. Ìàìëåêåòòèê èíâåñòèöèÿëàðäûí æàíà òåõíèêàëûê æàðäàìäûí àëêàãûíäà ýë 

àðàëûê ôèíàíñûëûê óþìäàð æàíà äîíîð ºëêºëºð òàðàáûíàí êàðæûëàíóó÷ó äîë-
áîîðëîð áîþí÷à àòêàðóó÷ó àãåíòòèêòåð áîëóï ñàíàëãàí ìàìëåêåòòèê îðãàíäàð òèð-
êåìåäå êºðñºò¿ëãºí êûçìàò îðóíäàðûí ýýëåãåí êûçìàòêåðëåðäèí ýìãåê àêûëàðûíàí 
àé ñàéûí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ñàëûê ìûéçàìäàðûíà æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëè-
êàñûíûí ñîöèàëäûê êàìñûçäàíäûðóó ÷ºéðºñ¿íäºã¿ ìûéçàìäàðûíà ûëàéûê êèðåøå 
ñàëûãûí êàðìîîíó æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíå êàðàø-
òóó Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ñîöèàëäûê ôîíäóíà ÷åãåð¿¿ëºðä¿ êàìñûç êûëñûí.

4. Òºìºíê¿ëºð ê¿÷¿í æîãîòòó äåï òààíûëñûí:
1) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2015-æûëäûí 5-àâãóñòóíäàãû ¹562 "Ýë 

àðàëûê ôèíàíñûëûê óþìäàð æàíà äîíîð ºëêºëºð êàðæûëàãàí äîëáîîðëîðäó (íà-
ñûÿëàð æàíà ãðàíòòàð) äàÿðäîîãî æàíà èøêå àøûðóóãà êàòûøêàí êûçìàòêåðëåðãå 
ýìãåê àêû òºëººí¿í øàðòòàðû æºí¿íäº" òîêòîìó;

2) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2016-æûëäûí 29-àïðåëèíäåãè ¹222 
"Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2015-æûëäûí 5-àâãóñòóíäàãû ¹562 "Ýë àðà-
ëûê ôèíàíñûëûê óþìäàð æàíà äîíîð ºëêºëºð êàðæûëàãàí äîëáîîðëîðäó (íàñûÿ-
ëàð æàíà ãðàíòòàð) äàÿðäîîãî æàíà èøêå àøûðóóãà êàòûøêàí êûçìàòêåðëåðãå ýì-
ãåê àêû òºëººí¿í øàðòòàðû æºí¿íäº" òîêòîìóíà ºçãºðò¿¿ëºðä¿ æàíà òîëóêòîîëîð-
äó êèðãèç¿¿ òóóðàëóó" òîêòîìó. 

5. Áóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíóóãà òèéèø æàíà 2022-æûëäûí 1-àâãóñòóíàí òàð-
òûï ê¿÷¿íº êèðåò.

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû À.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê øààðû, 2022-æûëäûí 12-èþëó, ¹371

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíäà àêêðåäèòòåëãåí ÷åò 
ìàìëåêåòòåðäèí äèïëîìàòèÿëûê ºê¿ë÷¿ë¿êòºð¿-
í¿í, êîíñóëäóê ìåêåìåëåðèíèí æàíà ýë àðàëûê 
óþìäàðäûí èøòåøèí êàìñûç êûëóó ¿÷¿í Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíäà äèïëîìàòèÿëûê ñåðâèñ ñèñ-
òåìàñûíûí íàòûéæàëóóëóãóí àíäàí àðû æîãî-
ðóëàòóó ìàêñàòûíäà òîêòîì êûëàì:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Òûøêû èøòåð 
ìèíèñòðëèãè «Êûðãûçäèïñåðâèñ» Ìàìëåêåò-
òèê äèïëîìàòèÿëûê ñåðâèñ èøêàíàñûí Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Èø áàøêàð-
ìàñûíûí êàðàìàãûíà ºòêºð¿ï áåðñèí.

2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 
Èø áàøêàðìàñû áèð àéëûê ìººíºòòº «Êûðãûç-
äèïñåðâèñ» Ìàìëåêåòòèê äèïëîìàòèÿëûê ñåð-
âèñ èøêàíàñûíûí óñòàâûí èøòåï ÷ûêñûí æà-
íà áåêèòñèí.

3. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êà-

áèíåòè áåëãèëåíãåí òàðòèïòå ºç¿í¿í ÷å÷èìäå-
ðèí óøóë Æàðëûêêà ûëàéûê êåëòèðñèí.

4. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 
2004-æûëäûí 16-ìàéûíäàãû ¹166 «Êûðãûç-
äèïñåðâèñ» Ìàìëåêåòòèê äèïëîìàòèÿëûê ñåð-
âèñ èøêàíàñû æºí¿íäº» Æàðëûãû ê¿÷¿í æîãîò-
òó äåï òààíûëñûí.

5. Áóë Æàðëûêòûí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìè-
íèñòðàöèÿñûíûí Ïðåçèäåíòòèí æàíà Ìèíèñòð-
ëåð Êàáèíåòèíèí ÷å÷èìäåðèí àòêàðóóíó êîíò-
ðîëäîî áàøêàðìàëûãûíà æ¿êòºëñ¿í.

6. Áóë Æàðëûê ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí 
òàðòûï ê¿÷¿íº êèðåò.

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ïðåçèäåíòè Ñ.ÆÀÏÀÐÎÂ 

Áèøêåê ø., 2022-æûëäûí 22-èþëó, ÏÆ ¹248

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ñàëàìàòòûê ñàê-
òîî ñèñòåìàñûíûí êûçìàòêåðëåðèí ìîòèâà-
öèÿëîîíó æàíà ýìãåê àêûñûí òºëººí¿ æîãî-
ðóëàòóó ìàêñàòûíäà, «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû-
íûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº» Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçà-
ìûíûí 13, 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîê-
òîì êûëàò:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êà-
áèíåòèíèí 2022-æûëäûí 30-ìàðòûíäàãû ¹182 
«Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ñàëàìàòòûê ñàêòîî 
óþìäàðûíûí êûçìàòêåðëåðèíå ýìãåê àêû òºëºº 
øàðòòàðû æºí¿íäº» òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºç-
ãºðò¿¿ êèðãèçèëñèí:

æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ñàëàìàòòûê ñàêòîî 
óþìäàðûíûí êûçìàòêåðëåðèíå ýìãåê àêû òº-
ëºº æºí¿íäº æîáîäî:

- 31-ïóíêòóíäàãû «40» äåãåí öèôðàëàð «60» 
äåãåí öèôðàëàð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí.

2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ñàëàìàòòûê ñàê-
òîî ìèíèñòðëèãè:

- ºç¿í¿í ÷å÷èìäåðèí óøóë òîêòîìãî ûëàéûê 
êåëòèðñèí;

- óøóë òîêòîìäîí êåëèï ÷ûãóó÷ó òèåøåë¿¿ 
÷àðàëàðäû êºðñ¿í.

3. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìè-
íèñòðàöèÿñûíûí Ïðåçèäåíòòèí æàíà Ìèíèñòð-
ëåð Êàáèíåòèíèí ÷å÷èìäåðèí àòêàðóóíó êîíò-
ðîëäîî áàøêàðìàëûãûíà æ¿êòºëñ¿í.

4. Áóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí 
òàðòûï îí ê¿í ºòêºíäºí êèéèí ê¿÷¿íº êèðåò.

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû À.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê ø., 2022-æûëäûí 12-èþëó, ¹369



КУТ ДААРЫГАН САРЫ-ЄЗЄН!

- Ниязбек Эгемкулович, жыл 
ортолоп баратат. Жыйым-
терим башталды. Жасалган 
аракеттерден жакшы жыйын-
тыктар чыгып жатабы?

- Албетте, «Жаздын бир кїнї 
жылга тете” демекчи быйыл мээ-
неткеч баба-дыйкандардын, жер 
иштетип мал баккан фермерлер-
дин жылы болду десек болот. Се-
беби, мамлекеттик деўгээлде кол-
доо, жардам жарашты. Агрардык 
багытта алгылыктуу иштер илге-
рилеп келїїдє. Районубузда жал-
пы 137984 гектар жер янты бар. 
37784 гектары сугат. Кайракысы  
20599 гектар. Калганы кєп жыл-
дык  чєп жана башка категория-
дагы жерлер болуп саналат.

19 айыл чарба кооперативдери, 
6 їрєнчїлїк чарбасы, 5 асыл ту-
кум чарбасы бар.

Айдап-себїї жумуштары уюш-
кандыкта єттї. Айталык, 32959 
гектарга кылкандуу дан эгиндери 
айдалган. Учурда жыйноо иштери 
илгерилеп жатат. Кубанычтуусу 

ар гектар аянттан 30-50 центнер-
ден тїшїм алынууда. Бул жогор-
ку кєрсєткїч. Сапаттуу їрєндєр 
менен камсыз кылуунун натый-
жасы. Мыкты элита їрєндєр ме-
нен бирге багуу, камкордук шай 
келсе гана берекеси ойдогудай 
болот. Мол тїшїм алуунун баш-
кы  булагы суу экендиги талаш-
сыз. Быйыл мамлекеттик деў-
гээлде мурда эгерим болуп кєр-
бєгєндєй каржылык камкордук 
кєрїлдї. Маселен, биздин район-
го 20 миллион сом акча каражаты 
чарба аралык  арык, каналдарды 
тазалоого  жана бетондоо иште-
рине бєлїндї. Каражаттарды са-
рамжал, ары максаттуу жумша-
дык. Нечен жылдан бери карал-
бай жаткан каналдарды баш кы-
лып оўдоо жумуштарын 50 па-
йызга аткардык. Сугат иштери-
нин башталганына байланыш-
туу калган жумуштар 4-квартал-
га калтырылды. Сугат тармагы-
на жергиликтїї бюджеттен да 
12 миллион сом бєлїндї. Ар бир 
айыл аймактарда алгылыктуу 
кадамдар жасалды. “Кєп тїкїр-
сє кєл болору» ырас экен. Ашар 
ыкмасы жана жергиликтїї бий-
ликтин, дыйкандардын жардамы 
менен арык, каналдарды тазалап, 
сугат иштеринин жеўилин жер-
ден, оорун колдон алдык. Миса-
лы, 395 чакырым ички арыктар 
тазаланды.

Эў башкысы жылыбыз жаан-
чыл болуп, ташка чейин чєп чык-
ты. Тоют мол камдалууда. Сугат 
тармагына зарыл бардык булак-
тар ачылууда. 4 скважинаны иш-
ке киргиздик. 

Жыйым-терим уюшкандыкта 
жїргїзїлїїдє. Беденин экинчи 
чабыгы аяктап калды.  Учурда 
143 комбайн, ошондой эле жар-
дамга сырттан келген 17 комбайн 
эл кызматында. Тийиштїї шарт-
тар менен камсыз болушкан. 

- Учурда жумушсуздук ма-
селеси бардык жерде орун ал-
ган. Жаўы ишканаларды ачуу, 
инвестицияларды тартуу жаа-
тында жагымдуу саамалыкта-
рыўыздар барбы?

- Бул маселе боюнча мамлеке-
тибиз тарабынан коюлган негизги 
тапшырмалардын бири инвестор-
лор менен иштєє жана аларга жа-
гымдуу шарт тїзїї болуп саналат.

Экономикалык жана социалдык 
кєрсєткїчтєрдї єнєр жай ишка-
наларысыз элестетїїгє болбос. 
Район боюнча 7 ири єнєр жай 
ишканаларыбыз бар. Андан сырт-
кары чакан жана орто бизнести 
колго алууга аракеттенип жата-
быз. 272 орто жана чакан ишка-
налар ачылган. Базар, соода бор-
борлору, тейлєє жаатында неги-
зинен 529 жумушчу эмгектенет. 
Бул чек эмес, жаўы ишканаларды 
ачуу аракеттери илгерилей берет. 
Жеке ишкерлердин ийгиликтери 
баалоого татыктуу. 

Быйыл 104 миллион 100 миў 
сомдук инвестиция тартылып, 
6 долбоордун їстїндє иштедик. 
Мындан 4 долбоор толук аягы-
на чыкты.

Биз “Исар”, “Ассафа” кайрым-
дуулук фондулары менен тыгыз 

Чїй облусунун Москва райондук мамлекеттик 
администрациясынын башчысы–аким Ниязбек КОЗУЕВ:

«ИНВЕСТОРЛОР ЇЧЇН 
ЭШИГИБИЗ АЧЫК»

Ниязбек Козуев Ноокат 
районунда жарык дїйнєгє 
келген. Орто мектептен 
соў жогорку окуу жайын 
аяктады. Алгачкы эмгек 
жолун Ноокат районунун 
Кєк-Жар орто мектебинде 
баштады. Окуу бєлїмїнїн 
башчысы, мектеп директору 
болуп иштеди. Мектептен 
соў айыл аймакта жооптуу 
катчы, айыл єкмєтїнїн 
башчысынын орун басары, 
айыл єкмєтїнїн башчысы 
болуп эмгектенди. Ноокат 
райондук мамлекеттик 
администрациясынын 
башчысы–акимдин орун 
басары болуп 5 жыл 
иштеди. Ишинде камчы 
салдырган жок, эл ишеними 
бекемделди.
Їй-бїлєлїї, 5 баланын 
ардактаган атасы.
КР Билим берїї жана 
илим министрлигинин, 
КР Айыл жана суу чарба 
министрлигинин, 
КР Маданият, маалымат 
жана туризм министрлигинин, 
ошондой эле КР Коргоо 
министрлигинин, 
КР Эсептєє палатасынын, 
КР Юстиция министрлигинин, 
КР Мамлекеттик кадр 
кызматынын, КР Єкмєтїнє 
караштуу жергиликтїї 
єз алдынча башкаруу 
иштери жана этностор 
аралык мамилелер 
боюнча агенттигинин  
Ардак грамоталарынын, 
«Муниципалдык кызматтын 
мыктысы» тєш белгисинин,  
КР Президентине караштуу 
мамлекеттик тил боюнча 
улуттук комиссиясынын 
«Кыргыз тили» тєш 
белгисинин ээси.

иштешип келїїдєбїз. Андан 
сырткары АРИС, “Койка-Корея” 
эл аралык уюмдар менен бирге-
лешип, бир катар курулуш иште-
рин илгерилетїїдєбїз. Ошондой 
эле жергиликтїї жеке ишкерлер 
менен кызматташууну кєздєєдє-
бїз.  Иш жїзїндє “Ассафа” кай-
рымдуулук фондусу таза суу ме-
нен камсыз кылуу боюнча кол-
доосун кєрсєтїїдє. Ак-Суу айыл 
аймагына 850 метр, Беш-Терек 
айыл аймагына 3 чакырым суу 
тїтїктєрїн алмаштырууга же-
тиштик. Ошондой эле Беш-Кєрїк 
айылына жана Ак-Башат айылда-
рына жаўы ФАП салынып, пайда-
ланууга берилди. 

Предтеченка айылында «Ален-
ка» бала бакчасында  АРИС тара-
бынан капиталдык оўдоо иште-
ри жїрїп жатат. Ал эми Сретенка 
айылынын орто мектебинин баш-

талгыч класстарында жана бала 
бакчанын имаратында жылуулук 
системасы капиталдык оўдоолор-
дон єтїп, ишке берилди.

Турак жай маселеси айыл 
аймактарда курч бойдон ка-
лууда. Айрыкча  аз камсыз бол-
гон, турмуштары начар жетим-
жесирлердин жаўы там салууга 
чарк-чамалары жетпейт. Аталган 
араб туугандардын мына ушундай 
аялуу катмарларга жардамы зор 
болууда. Крупская айылында 28 
жесир аялдарга там салынууда. 
Аталган социалдык айылдын ке-
лечеги кеў.  Бардык шарттары эс-
ке алынган.

Ушундай эле жылуу сєздєрдї 
кореялык туугандардын аталган 
кайрымдуулук фондусуна айт-
сак жарашат. Алар Тєлєк жана 
башка бир айылга заманбап ба-
ла бакчаны курушууда. Буюр-
са, эгемендїїлїктїн майрамына 
карата ачылыш салтанаттарын 
жасайбыз. Балдардын жана ата-
энелердин кубанычына теў ор-
ток болобуз.

Ак-Суу айыл аймагында «Ке-
рамзит» чыгаруучу завод курулуп 
жатат. 70 жаўы жумушчу кабыл 
алынат. Мындан сырткары Бело-
водское айылында 160 орундуу 
кыз-келиндердин спорттук ки-
йимин тигїї цехи ачылууда. Уз 
кыз-келиндердин тилеги ишке 
ашат. Александровка айылында 
3 га жер аянтына кїнєскана жана 
мємє-жемиштерди кургатуучу цех 
курулмакчы. Анда 100 жумушчу 

оруну тїзїлєт. Ошондой эле Пет-
ровка айыл аймагына 100 орун-
дуу томаттарды консервалоочу 
завод курулууда. Бул заводдун 
артыкчылыгы сезон учурунда 
жумушчулардын саны 500гє че-
йин жетет. Эмгек менен камсыз 
болуу їй-бїлєлїк жардылыктын 
алдын алат. Андыктан, жаўы иш-
каналарды ачуу багыты кулачын 
жая бермекчи.

Биздин максат – электр энер-
гиясына болгон таўсыкты кыс-
картуу. Бул багытта мамлекет-
тик деўгээлде иштер чыўдалууда. 
Жакын арада 4 чакан ГЭСтерди 
курмакчыбыз. Ак-Суу дарыясы-
нын жээгине курулат. Баса бел-
гилеп кетсем, чакан ГЭС курсак 
деген инвесторлордун саны ондон 
ашты. Учурда макулдашуулар, 
даярдыктар жїрїїдє. Ишеничти 
актаган инвесторлор  їчїн эши-
гибиз ар дайым ачык.

- Ниязбек Эгемкулович, ки-
йинки кезде жетекчилер ме-
нен элдин жер-жерлерде жо-
лугушуулары байма-бай уюш-
турулууда. Бир жакшы жери 
мындай жолугушууларда эл 
їнї сиздерге тез жетет экен. 
Ошол жолугушууларда айтыл-
ган кєйгєйлєрдї чечїї жаа-
тында да айтып берсеўиз?

- Ооба, эл їнїн бїгїн укпасак 
эртеў кеч болуп калат. Ошондой 
кєйгєйлєрдїн туу башында Бело-
водское айылындагы 1-май орто 
мектеби турат. Кєп жылдан бе-
ри курулушу бїтпєй келген. Эл 
чыдамы да кеткен. Ушундай эле 
кєрїнїш Ак-Суу айыл аймагын-
дагы Усубалиев атындагы орто 
мектепте орун алган. Балдар-
га билим берїї кандай абадай 
зарыл болсо, спорт да ошондой 
керек. Себеби, спорт – сергек 
жашоонун, чыў ден соолуктун 
символу. Беловодское айылын-
да орун алган 700дєн ашык жаш 
спортсмендер машыккан «Уро-
жай» спорттук мектеби да за-
манбап оўдоо-тїзєєгє муктаж. 
Мектептер эле эмес, бала бак-
чалардын да жетишсиздиги жел-
кеден алган убак. Мисалы, Пет-
ровка, Александровка айылда-
рына бала бакчалар  зарыл. Мы-
на ушул айтылгандарды чечїї 
жаатында кадамдарды жасай 
баштадык. Эми четинен чечиле 
баштаган кєйгєйлєр туурасында 
айтсам, райондук борборубуз-
дун Беловодское айылындагы 
эс алуу паркы таштандыга ай-
ланып калган экен. Мына ушул 
эс алуу паркын демєєрчїлєрдїн 
жардамы менен кайрадан оўдоп, 
эл эс алып отуруучу жайларды 
жакшырттык. Аллеяларын баш 
кылып жашылдандырдык. Учур-
да тїнкї жарыктарын коюу иште-
ри уланууда. Негизги кєйгєйлєр-
дїн бири кєп улуттуу районубуз-
да жаркыраган бир да маданият 
їйї жок. Бул боюнча тийиштїї 
органдарга кайрылып, жообун кї-
тїїдєбїз. Ошондой эле району-
бузда, айрыкча Беловодское айы-
лында ичїїчї таза суу кєйгєйї да 
курч мїнєздє турат.

Быйылкы жылы Экология жа-
на “Жашыл мурас” багытында 
жашылдандыруу иштери болуп 
кєрбєгєндєй кєрктєндїрїлдї. Ай-
рыкча Ак-Суу айылынын айма-
гында "Илбирсти коргоо" коомдук 
фонду менен, ошондой эле Петров-
ка айыл аймагында жеке ишкер-
лер менен биргеликте 30 миўден 
ашуун кєчєттєрдї отургуздук.

Кєп улуттуу элдин ынтымагын 
бекемдєє негизги милдеттерибиз. 
Калган кєйгєйлєр четинен чечи-
ле бермекчи.

Айчїрєк МАКЕШОВА
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- Медеткан агай, сиз биз-
дин редакцияга келип кєп 
жолу маек берип, єткєргєн 
иш-чараларыбызга каты-
шып жїрєсїз. Дайыма ай-
тылган убакытта келесиз. 
Жоопкерчиликтїї, єтє так 
инсансыз. Ушул сапатыўыз-
га баа берем. Бул мїнєз ки-
йин эле калыптанганбы же 
бала чактан эле жоопкерчи-
ликтїїсїзбї?

- Бала чактан эле жоопкер-
чиликтїї элем. Экинчиден, 
менин басып єткєн ємїр жо-
лум менден тактыкты, жооп-
керчиликти, убакытты туура 
пайдаланууну, башка адамдар-
дын убактысын сыйлоону та-
лап кылды. Жоопкерчиликтїї 
болуу жашоо-турмушумдун 
стили болуп калган десем туу-
ра болот. Мен кїткєндї жаман 
кєрєм. Ошондуктан башкалар-
ды такыр кїттїрбєйм. 

- Бїткїл ємїр жолуўуз 
саясатка, мамлекеттик иш-
терге арналды. Саясий аре-
нада кєптї кєрдїўїз. Кыр-
гызстандын эгемендїїлїк 
тарыхында да далай окуя-
лар башыўыздан єттї. Мур-
дараак саясат башка эле. 
Азыр доор алмашып, сая-
сатчылардын мїнєзї, єзїн 
алып жїрїїсї єзгєрє баш-
тады. Сиз азыркы саясат-
чылар менен мурдагылар-
ды салыштырасызбы? Неги-
зи эле саясатчы кандай бо-
лушу керек?

- Доордун, мамлекеттин 
єзгєчєлїгї, стили, курулу-
шу, єнїгїшїнє жараша ошол 
бийлик башында жїргєндєр-
дїн мїнєзї кошо єзгєрєт. Бул 
мыйзам ченемдїї нерсе. 200 
жыл мурда мамлекеттик иш-
мерлер, саясатчылар шашпай 
иштеп, тереў ойлонуп чечим-
дерди чыгарган болсо, азыркы 
коомдун жїрїшї, мамлекеттик 
тїзїлїш саясатчылардан баш-
ка аракеттерди талап кылат. 
Кєпчїлїк убакта алдыга кой-
гон маселелер тез чечилиши 
керек болуп турат. Оператив-
дїї иштєє маанилїї. Ошон-
дуктан мурдагы саясатчылар 
менен азыркы саясатчылар-
ды салыштырып, "мурдагы-
дай эле болбойбу" деген туура 
эмес кєз караш. Коом єзгєрїп 
жатса, саясатчылар єзгєрбєй 
коймок беле. Алар єзїнїн ой 
жїгїртїїсїн єзгєртїп, коомго 
ыктайт жана чечимди тез ара-
да кабыл алганга їйрєнєт. Бї-
гїнкї кїндє биздин Президен-
тибиз Садыр Нургожоевич ап-
парат кызматкерлеринен, ми-
нистрлерден, єкмєттє иште-
ген кызматкерлерден, бардык 
маселелерди тез чечїїнї талап 
кылып жатат. Мен ушул ка-
дамды колдойм. Ал жергилик-
тїї бийлик єкїлдєрїнє “Ай са-
йын эл менен жолугуп, кєйгє-
йїн угасыўар жана аларды тез 
арада кабыл алып, токтоосуз 
муктаждыгын чечип береси-
ўер” деп милдеттендирип жа-
тат. Мурда мындай талап жок 
эле. Жер-жерлердеги жетекчи-
лер биз мындай иш жїргїзїп 
жатабыз деп отчёт гана берип 
турушкан. Азыр Президент 

ММК, социалдык тармак ар-
кылуу ким кандай иштеп жа-
тат кєзємєлгє алып турат. Бул 
мамлекетти башкаруудагы жа-
ўы жана туура стиль. 

- Саясатчылар азыр бат 
эле кадырын жоготуп, сый-
дан кетип калып жатышат. 
Мына сиз кадырыўызды 
сактап кала алган мамле-
кеттик ишмерсиз. Саясат-
чыларга кеўеш бере кети-
ўизчи. Кадыр-баркты кан-
тип сакташ керек?

- Саясатчы єзїнїн кадыр-
баркын ємїр бою сактайт. 
Аны кашыктап чогултат. Та-
лыкпай иштейт. Элдин сыйы-
на, колдоосуна ээ болот. Бирок 
аны чачып, уят болуп калыш 
бат эле. Андан айрылып кал-
боонун негизги жолу – адам-
герчиликтїї болуу. Саясатта, 
кызматта да таза болуу маани-
лїї. Эгер єзїўдї таза кармап 
жїрє албасаў, булганыч иш-
терге аралашып, аны эл бил-
бей, кєрбєй калат деп ойлосоў, 
чоў жаўылыштык. Эл алдында 
белгилїї болуп калган адам-
дарга элдин кєзємєлї кїчтїї 
болот. Айткан сєзїўє, баскан 
кадамыўа кєз салган миўдеген 
адамдар болот. Саясатчы їчїн 
кадырды сактап калуу єтє оор 
нерсе. Эгер чындап эле жак-
шы саясатчы, мамлекеттик 
кызматкер болом десеў – таза 
бол! Дагы бир маанилїї нер-
се – иш билгилик. Эгер сени 
туугандык, тааныштык менен 
улам тепкичтерге кєтєрїш-
кєн болсо, билимиў жетпеген 
жерден кулайсыў. Эл аны бай-
кап, тиги тигинин аркасы ме-
нен эле иштеп жїрєт, деп сый-
лабай калат. 

- Дал ушул маселе азыр кє-
тєрїлїп жатпайбы. Кадрлар-
ды тандоодо туугандыкка, єў 
тааныштыкка жол берилбей 
тургандыгын Президент да 
айтты. Кадрларды тандоо 
кандай болушу керек?

- Саясатчылар єзїн-єзї тар-
биялап, деўгээлин кєтєрїїнї 
єзї колго алат. Ал эми мам-
лекеттик кызматка даярдоо 
башка нерсе. Себеби, мамле-
кетке келип кызмат кылган 
адамдар мамлекеттин кызык-
чылыгын гана ойлошу керек. 
Ал ар бир жарандын кызык-
чылыгын коргогон адам бо-
лушу зарыл. Саясатчы єзїнїн 

кызыкчылыгын, анын арка-
сында турган колдоочулары-
нын кызыкчылыгын коргошу 
мїмкїн. Мамлекеттик кыз-
маткер элге иштейт. Бирок, 
азыр бул эки тїшїнїк бири-
гип, ажырагыс болуп кеткен-
дей туюлат. Ал эми кадрлар-
ды даярдоодо бизде мурда-
тан, єзгєчє совет мезгилинен 
бери калыптанып келе жаткан 
бир жакшы ыкманы колдонсок 
туура болмок. Бул кеўири пай-
даланып келген ыкма. Кадр-
ларды жаш мезгилинен баш-
тап, эў тємєнкї тепкичтерден 
жогоруга кєтєрїї маанилїї. 
Ар бир мамлекеттик кызмат-
кердин мол тажрыйбасы бо-
лушу керек. Кадрды ырааттуу 
даярдоо принцибин колдон-
сок туура болот. Тилекке кар-
шы бїгїнкї кїндє мамлекет-
тик кызматка даярдыгы жок 
адамдар келип жатат. Ошондой 
кадрлардын айрымдары кыз-
матын тартып кете албай, кыз-
маттан кеткенден кийин “Ме-
ни тїшїнбєй коюшту. Кол-
дошкон жок” деген сєздєрдї 
айтып калышат. Бизде жєнє-
кєй кызмат эмес, Єкмєт баш-
чы болуп келип, ишти алып 
кете албай, кийин эл арасын-
да “мага мїмкїнчїлїк бериш-
кен жок” деп айтып жїргєн-
дєрдї кєп кєрдїм. Алар єзї-
нїн кемчилигин кєрбєй ке-
тишти. Жетекчилик кызмат-
тан кеткенден кийин, єздєрїн 
эч жерден кєргєзє алган жок. 
Бул негизги кєрсєткїч. Андай 
кадрлар бара-бара элдин ка-
лыў катмарына кирип арала-
шып, кєрїнбєй кетет. Андык-
тан мамлекеттик кызматка эч 
качан тааныштыгына, кошо-
матчылыгына карап койбош 
керек. Єзїнє ишенбеген кадр-
лар єздєрї эле кызматка ум-
тулбай эле койсо деп ойлойм. 

- Саясатта достук болобу?
- Эмне їчїн болбосун. Сая-

сатта деле жїргєн адамдын 
пикирлери келишип, жолу 
бир болуп калышы ыктымал. 
Мурдатан бир жолдо жїрїп, 
бир кызыкчылыкты кєздєш-
сє, дос болуп калуулары толук 
ыктымал. Бирок, алардын ай-
рымдары бийликке келген-
ден кийин єзгєрїшї мїмкїн. 
Мындай учурлар тарыхыбыз-
да кєп эле кездешкен. Эгерде 
сен досуўа жардам берсеў, эгер 

досуўа ишенип, колдосоў анда 
аягына чейин колдо. Эгер сен 
досуўа жардам берип бийлик 
бутактарына жеткирип жат-
канда андан бир пайда кїт-
сєў, ал достук болбой калат. 
Дос єзїнїн досун бийлик-
ке эл їчїн иштеп берсин деп 
алып келиши керек. Бул маа-
нилїї нерсе. Досун кызыкчы-
лык їчїн колдогон адам таза 
эмес болот. Бийликке келген 
досуў да сага ыраазы болушу 
керек. Ал татыктуу иштесе эл 
сага ыраазы болот. 

- Эл алдында жїргєн 
адамдардын їй-бїлєсї , жу-
байы, балдары да татыктуу 
болсо... 

- Элдик кишилердин эў ая-
луу жери їй-бїлє болот. Эгер 
тїбєлїк жарыў, балдарыў се-
ни колдосо, кадыр-баркыўа 
доо кетирбейин деп ойлосо 
жакшы. Алар атабызды карап 
турган эл бизди да карап ту-
рат деген тїшїнїктє жаша-
шы шарт. Ємїрлїк жубайыў 
сенин эў жакын адамыў. Кы-
йынчылык башыўа тїшкєндє 
колдоп, ишиў илгерилеп тур-
ган чакта балдарды тарбиялап 
сен їчїн кубанып отура тур-
ган адам ошол. Эгер саясатчы-
нын, мамлекеттик кызматкер-
лердин жубайы анын мїмкїн-
чїлїгїнєн пайдаланып, ушул 
иштеп турганда їйїмдї тол-
туруп алайын, байлык топтоп 
алайын деп ойлосо, анда би-
ринчи душман ошол жарыў бо-
лот. Ар бир адамдын ырыскы-
сы Кудайдан. Сен балдарыўа 
канча байлык калтырба алар-
дын акылы жок болсо, ал бай-
лыктан бир да тыйын калбайт. 
Эгер саясатчынын їй-бїлєсї 
таза болсо, эч кимден да корк-
пойт. 

- Сиз азыр сїрєттєп жат-
кан їй-бїлє менимче сизде 
бардай. Биздин байбиче-
ўиз тууралуу маалыматы-
быз жок. 

- Менин байбичем бар. Мы-
на 2 жылдан кийин турмуш 
курганыбызга 60 жыл болот. 
Бактылуу їй-бїлєбїз. Балда-
рым, неберелеримдин куча-
гында жашап жатабыз. 

- Канча балаўыз бар?
- Їч уулдуу болгонбуз. Небе-

релериме, уулдарыма, алардын 
їй-бїлєлєрїнє ємїр берсин 
деп тилейм. Ар кимиси єзїнїн 
їй-бїлєсїн колунан келишин-
че багып, эл арасында жїргєн 
жакшынакай балдар. 

- Агай, бизге убакыт бє-
лїп келгениўизге ырааза-
чылык билдиребиз. Менде 
жеке сизге байланыштуу 
бир тилегим бар. Кєп жыл-
дар бою єлкєбїз їчїн эм-
гек кылдыўыз. Эми Кыргыз 
Республикасынын“Эл Баа-
тыры” деген наамды алы-
шыўызды каалайт элем.

- Рахмат. Мен баатыр болом-
бу, болбоймунбу ал буйрукка 
жараша. Бирок, мен їчїн эў 
кымбаты бул – мага болгон эл-
дин сый-урматы. Мен єзїмдїн 
ємїрїмдї, эмгегимди кыргыз 
элим-жерим їчїн арнадым.

Жазгїл КЕНЖЕТАЕВА

ЭМГЕКТИ ЭЛ БААЛАЙТ

Мамлекеттик жана саясий ишмер 
Медеткан ШЕРИМКУЛОВ:

“САЯСАТЧЫ ЇЧЇН КАДЫР-БАРКТЫ 
САКТАП КАЛУУ ЄТЄ ООР”

АЙДАГЫ СТАНЦИЯ

Кытай космосто куруп жаткан їч мо-
дулдан турган станциясынын 23 тонна-
лык экинчи модулун  ийгиликтїї учур-
ду. Ал Хайнань аралындагы Вэньчан кос-
мос аба майданынан 24-июлда иш жїзї-
нє ашырылды. 

Кытай космостогу станциясынын не-
гизги бєлїгїн алгачкы жолу 2011-жылы 
апрелде учуруп, “Тяньгун” станциясынын 
курулушу башталганын расмий жарыяла-
ган. Їчїнчї изилдєєчї модулду учуруу да 
быйылкыга пландалган. 

ЄЗГЄЧЄ КЫРДААЛ
Европада кїндїн єтє ысып кеткенди-

гине байланыштуу Улуу Британиянын 
Саламаттык сактоо коопсуздугу боюнча 
агенттиги 4-деўгээлдеги эскертїї берди. 
Ал ысыктан улам улуттук єзгєчє кырдаал 
катары аныкталат. Рекорддук жогорку 
температура саякатчылардын, окуу жай-
лардын, медициналык мекемелердин да-
гы иштерин їзгїлтїккє учуратышы мїм-
кїн. Бийлик калктын саламаттыгына бай-
ланыштуу кошумча тез жардам унаала-
рын жана медкызматкерлерин даярдоодо. 
Мындан тышкары єлкєдє электр энергия-
сы, суу жана мобилдик кызматтардын їз-
гїлтїккє учуроо коркунучу жогору. Учур-
да Лондон метро тармагы да кыскартыл-
ган тартипте ишеп жатат.

ДЇЙНЄДЄГЇ ЭЎ БАЙ АДАМ
Индиялык миллиардер Гаутам Адани 

дїйнєдєгї эў бай Билл Гейтстен ашып, 
дїйнєдєгї эў бай адамдардын тизмесин-
де тєртїнчї орунду ээледи. 

Аданинин байлыгы 115 миллиард 500 
миллион долларга бааланган. Бїгїнкї 
кїндє бешинчи орунда турган Билл Гейтс-
тин байлыгы 105 миллиард 300 миллион 
доллар экени жарыяланды. Ал эми дїйнє-
дєгї эў бай адамдардын бештигине SpaceX 
жана Tesla компанияларынын негиздєєчї-
сї Илон Маск, Amazon компаниясынын 
башчысы Жефф Безос жана  Louis Vuitton 
Moet Hennessy компаниясынын президен-
ти Бернар Арно кирет.

ЭКИНЧИ ЖОЛУ АЯЛ 
ПРЕЗИДЕНТ БОЛДУ

Индиядагы президенттик шайлоодо 
Улуттук демократиялык альянстын талап-
кери Драупади Мурму айым жеўип чык-
ты. Алтымыш тєрт жаштагы Мурму штат-
тардын жана аймактардын парламентте-
ринин, жергиликтїї ассамблеяларынын 
мїчєлєрїнїн ичинен шайлоочулардын 64 
пайыз добушуна ээ болгон. Анын негизги 
оппозициядагы атаандашы Яшвант Синха 
36 пайыздык добуш менен артта калган. 

Драупади Мурму 2000-2004-жылдары 
Орисса штатынын ассамблеясында эки 
мєєнєткє шайланып, ошол эле жылдары 
коалициялык єкмєттє министр болуп иш-
теген. Ал 2015-жылы єлкєнїн Жаркханд 
аймагы боюнча индиялык алгачкы аял 
губернатору болгон.

ЭРКИНЕН АЖЫРАТЫЛДЫ
“Ералаштын” мурдагы режиссеру Илья 

Белостоцкий педофилия їчїн 14 жылга 
эркинен ажыратылды. Ага зомбулук кєр-
сєтїї же жабырлануучунун алсыз абалы-
нан пайдалануу, сексуалдык мїнєздєгї 
аракеттери їчїн  деген айып тагылды. Бу-
га чейин ал жашы жете элек балдарга кєр-
сєтїлгєн адепсиз аракеттери їчїн айып-
талып, 2020-жылдын октябрында камак-
ка алынган болчу.

Даярдаган 
Разия ЖООШБАЕВА

ДЇЙНЄ 
ДЇБЇРТЇ
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"ЮРИДИКАЛЫК ЖАКТАРДЫ, ФИЛИАЛДАРДЫ ЖАНА 
ЄКЇЛЧЇЛЇКТЄРДЇ КАТТОО МАСЕЛЕСИ ЖЄНЇНДЄ" 

ТОКТОМУНА ЄЗГЄРТЇЇ КИРГИЗЇЇ ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТОКТОМУ
"Àóäèòîðäóê èø æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí ÷å-

íåìäåðèí èøêå àøûðóó ìàêñàòûíäà, "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòð-
ëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçà-
ìûíûí 13, 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòð-
ëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2011-æûëäûí 28-ÿíâàðûíäàãû 
¹31 "Þðèäèêàëûê æàêòàðäû, ôèëèàëäàðäû æàíà ºê¿ë÷¿ë¿êòºðä¿ êàòòîî 
ìàñåëåñè æºí¿íäº" òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ êèðãèçèëñèí:

- æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Þðèäèêàëûê æàêòàðäûí, 
ôèëèàëäàðäûí (ºê¿ë÷¿ë¿êòºðä¿í) Áèðäèêò¿¿ ìàìëåêåòòèê ðååñòðèí æ¿ð-
ã¿ç¿¿ òàðòèáèíèí 2-òàáëèöàñû òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû 34-ïóíêò ìåíåí 
òîëóêòàëñûí:

"

34 Êåñèïêºé àóäèòîðäóê áèðèêìå ÊÀÁ

".
2. Áóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï ê¿÷¿íº êèðåò. 

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû À.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê øààðû, 2022-æûëäûí 12-èþëó, ¹374

2020-ЖЫЛДЫН 22-ЯНВАРЫНДА КОЛ КОЮЛГАН, 
1999-ЖЫЛДЫН 4-ИЮНУНДАГЫ ОЙЛОП 

ТАБУУЛАРДЫ УКУКТУК КОРГОО ТАРМАГЫНДАГЫ 
МАМЛЕКЕТТЕР АРАЛЫК ЖАШЫРЫН СЫРЛАРДЫ 

ЄЗ АРА САКТООНУ КАМСЫЗДОО ЖЄНЇНДЄ 
МАКУЛДАШУУНУН КОЛДОНУЛУШУН ТОКТОТУУ 

ТУУРАЛУУ ПРОТОКОЛДУ БЕКИТЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТОКТОМУ
Ìàìëåêåòòèê è÷êè æîë-æîáîëîðäó àòêàðóó ìàêñàòûíäà, "Êûðãûç Ðåñ-

ïóáëèêàñûíûí ýë àðàëûê êåëèøèìäåðè æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêà-
ñûíûí Ìûéçàìûíà ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êà-
áèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. 2020-æûëäûí 22-ÿíâàðûíäà êîë êîþëãàí, 1999-æûëäûí 4-èþíóíäà-
ãû Îéëîï òàáóóëàðäû óêóêòóê êîðãîî òàðìàãûíäàãû ìàìëåêåòòåð àðàëûê 
æàøûðûí ñûðëàðäû ºç àðà ñàêòîîíó êàìñûçäîî æºí¿íäº ìàêóëäàøóóíóí 
êîëäîíóëóøóí òîêòîòóó òóóðàëóó ïðîòîêîë òèðêåìåãå ûëàéûê áåêèòèëñèí.

2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíå êàðàøòóó Èíòåë-
ëåêòóàëäûê ìåí÷èê æàíà èííîâàöèÿëàð ìàìëåêåòòèê àãåíòòèãè æîãîðó-
äà àòàëãàí Ïðîòîêîëäó àòêàðóó ¿÷¿í æîîïòóó îðãàí áîëóï àíûêòàëñûí.

3. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Òûøêû èøòåð ìèíèñòðëèãè Êºç êàðàíäû-
ñûç Ìàìëåêåòòåð Øåðèêòåøòèãèíèí Àòêàðóó êîìèòåòèíå àòàëãàí Ïðîòî-
êîëäóí ê¿÷¿íº êèðèøè ¿÷¿í çàðûë áîëãîí ìàìëåêåòòèê è÷êè æîë-æîáîëîð 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû òàðàáûíàí àòêàðûëãàíäûãû æºí¿íäº êàáàðëàñûí.

4. Áóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï îí æóìóø ê¿í ºò-
êºíäºí êèéèí ê¿÷¿íº êèðåò.

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû À.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê øààðû, 2022-æûëäûí 12-èþëó, ¹380

ЖАЛПЫ ПАЙДАЛАНУУДАГЫ АВТОМОБИЛЬ 
ЖОЛДОРУН ОЎДООНУН ЖАНА КУРУУНУН 

АЙРЫМ МАСЕЛЕЛЕРИ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТОКТОМУ
Æîë ÷àðáàñû æààòûíäàãû ìàìëåêåòòèê ïðîãðàììàëàðäûí àëêàãûíäà 

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Òðàíñïîðò æàíà êîììóíèêàöèÿëàð ìèíèñòðëè-
ãèíèí àëäûíà êîþëãàí ìèëäåòòåðäè íàòûéæàëóó èøêå àøûðóó, æàëïû 
ïàéäàëàíóóäàãû àâòîìîáèëü æîëäîðóíóí êóðóëóøóí, êàïèòàëäûê æàíà 
îðòî÷î î¢äîîíó äîëáîîðëîî ÷ºéðºñ¿íäº ñòðàòåãèÿëûê ìààíèë¿¿ äîë-
áîîðëîðäóí àòêàðûëûøûí òåçäåò¿¿ ìàêñàòûíäà, "Ìàìëåêåòòèê ñàòûï 
àëóóëàð æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 17-áåðåíåñè-
íå, "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº" Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13, 17-áåðåíåëåðèíå 
ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí * Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Òðàíñïîðò æàíà êîììóíèêàöèÿëàð ìè-
íèñòðëèãèíå êàðàøòóó "Êûðãûçàâòîæîë" ìàìëåêåòòèê èøêàíàñû ó÷óð-
äàãû áþäæåòòèí æàíà ìàìëåêåòòèê êàïèòàëäûê ñàëûìäàðäûí áþäæå-
òèíèí îáúåêòòåðè áîþí÷à æàëïû ïàéäàëàíóóäàãû àâòîìîáèëü æîëäî-
ðóí êàïèòàëäûê æàíà îðòî÷î î¢äîî áîþí÷à æóìóøòàðäûí æàíà êûçìàò 
êºðñºò¿¿ëºðä¿í ïîäðÿä÷ûñû áîëóï àíûêòàëñûí.

2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Òðàíñïîðò æàíà êîììóíèêàöèÿëàð ìè-
íèñòðëèãèíå êàðàøòóó "Êûðãûçæîëòðàíñäîëáîîð" äîëáîîðëîî-èçèëäºº 
èíñòèòóòó" ìàìëåêåòòèê èøêàíàñû æàíà "ªíä¿ð¿øò¿ê-èííîâàöèÿëûê áîð-
áîð" ìàìëåêåòòèê ìåêåìåñè æàëïû ïàéäàëàíóóäàãû àâòîìîáèëü æîëäî-
ðóí êóðóóíó äîëáîîðëîî áîþí÷à êûçìàò êºðñºò¿¿÷¿ áîëóï àíûêòàëñûí.

3. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Òðàíñïîðò æàíà êîììóíèêàöèÿëàð ìè-
íèñòðëèãè Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí á¿òê¿ë àéìàãûíäà, øààðëàðäû êîø-
ïîãîíäî, æà¢û àâòîìîáèëü æîëäîðóí êóðóóãà çàêàç÷û áîëóï àíûêòàëñûí.

4. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Òðàíñïîðò æàíà êîììóíèêàöèÿëàð ìè-
íèñòðëèãèíå âåäîìñòâîëóê "Êûðãûçàâòîæîë" ìàìëåêåòòèê èøêàíàñû, 
"Êûðãûçæîëòðàíñäîëáîîð" äîëáîîðëîî-èçèëäºº èíñòèòóòó" ìàìëåêåò-
òèê èøêàíàñû æàíà "ªíä¿ð¿øò¿ê-èííîâàöèÿëûê áîðáîð" ìàìëåêåòòèê 
ìåêåìåñè ¿÷¿í æóìóøòàðäûí æàíà êûçìàò êºðñºò¿¿ëºðä¿í îáúåêòòå-
ðèíèí òèçìåñèí àíûêòîîãî ûéãàðûì óêóê áåðèëñèí.

5. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí Ïðåçèäåíòòèí æàíà Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòèíèí ÷å÷èìäåðèí àòêàðóóíó êîíòðîëäîî áàøêàðìàëûãûíà æ¿ê-
òºëñ¿í.

6. Áóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï ê¿÷¿íº êèðåò. 

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû À.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê øààðû, 2022-æûëäûí 12-èþëó, ¹379

2022-жылдын  26-июлу10
Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЄКМЄТЇНЇН 2014-ЖЫЛДЫН 3-ИЮНУНДАГЫ 
№303 «МАМЛЕКЕТТИК ОРГАНДАРЫ, АЛАРДЫН ТЇЗЇМДЇК БЄЛЇНЇШТЄРЇ ЖАНА 

ВЕДОМСТВОЛУК МЕКЕМЕЛЕРИ ТАРАБЫНАН ЖЕКЕ ЖАНА ЮРИДИКАЛЫК ЖАКТАРГА 
БЕРИЛЇЇЧЇ МАМЛЕКЕТТИК КЫЗМАТ КЄРСЄТЇЇЛЄРДЇН СТАНДАРТТАРЫН 
БЕКИТЇЇ ЖЄНЇНДЄ» ТОКТОМУНА ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ КИРГИЗЇЇ ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН
ТОКТОМУ

Áàòêåí îáëóñóíóí êàëêûíûí ñîöèàëäûê áàêóáàòòóóëóãó ¿÷¿í øàðòòàðäû ò¿ç¿¿ ìàêñàòûíäà, «Ìàìëåêåòòèê æà-
íà ìóíèöèïàëäûê êûçìàò êºðñºò¿¿ëºð æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 7-áåðåíåñèíèí 7-áº-
ë¿ã¿íº, «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê 
Ìûéçàìûíûí 13, 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2014-æûëäûí 3-èþíóíäàãû ¹303 «Ìàìëåêåòòèê îðãàíäàðû, àëàð-
äûí ò¿ç¿ìä¿ê áºë¿í¿øòºð¿ æàíà âåäîìñòâîëóê ìåêåìåëåðè òàðàáûíàí æåêå æàíà þðèäèêàëûê æàêòàðãà áå-
ðèë¿¿÷¿ ìàìëåêåòòèê êûçìàò êºðñºò¿¿ëºðä¿í ñòàíäàðòòàðûí áåêèò¿¿ æºí¿íäº» òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºð-
ò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:

æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí ìàìëåêåòòèê îðãàíäàðû, àëàðäûí ò¿ç¿ìä¿ê áºë¿í¿øòºð¿ æàíà 
âåäîìñòâîëóê ìåêåìåëåðè òàðàáûíàí æåêå æàíà þðèäèêàëûê æàêòàðãà áåðèë¿¿÷¿ ìàìëåêåòòèê êûçìàò êºðñº-
ò¿¿ëºðä¿í ñòàíäàðòòàðûíäà:

1) IV áºë¿ì¿íäº. Èçèëäºº, òàëäîî, áààëîî æàíà ýêñïåðòèçà òàðìàãûíäà:
- 23-ãëàâàñûíûí 12, 13-ïóíêòòàðû òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
“

12 Êåðåêò¿¿ äîêó-
ìåíòòåðäèí æà-
íà/æå ìàìëåêåòòèê 
êûçìàò êºðñºò¿¿í¿ 
êåðåêòºº÷¿í¿í èø-
àðàêåòòåðèíèí 
òèçìåñè

Áóë êûçìàò êºðñºò¿¿í¿ àëóó ¿÷¿í æàðàíäàð òºìºíê¿ëºðä¿ êºðñºò¿ø¿ êåðåê: 
- ¯é-á¿ëºë¿ê ìåäèöèíà áîðáîðóíóí æå àéìàêòûê îîðóêàíàíûí âðà÷ûíûí æîëäîìîñóí (Áàò-
êåí îáëóñóíóí êàëêû ¿÷¿í - Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Áàòêåí îáëóñóíäà æàøàãàí æåðè áîþí-
÷à êàòòàëãàíäûãûí ê¿áºëºíä¿ð¿¿÷¿ êîøóì÷à äîêóìåíòòè);
- ºò¿íìºí¿;
- àêû òºëºãºíä¿ã¿ òóóðàëóó êâèòàíöèÿíû (Áàòêåí îáëóñóíóí êàëêû ¿÷¿í êûçìàò êºðñºò¿¿í¿í 
íàðêû Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí 2022-æûëäûí 18-ôåâðàëûíäàãû 
¹86 òîêòîìó ìåíåí áåêèòèëãåí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Áàòêåí îáëóñóíóí êàëêûíà ìàìëå-
êåòòèê îðãàíäàð òàðàáûíàí àêûñûç æå æå¢èëäåòèëãåí íåãèçäå êºðñºò¿ë¿¿÷¿ ìàìëåêåòòèê êûç-
ìàòòàðäûí òèçìåñè ìåíåí áåëãèëåíãåí)

13 Àêû òºëºí¿¿÷¿ êûç-
ìàò êºðñºò¿¿í¿í 
íàðêû

Ìàìëåêåòòèê êûçìàò àêû òºëºí¿¿÷¿ íåãèçäå êºðñºò¿ëºò.
Áààëàðäûí ïðåéñêóðàíòû Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíäà æàðàíäàðäûí äåí ñîîëóãóí êîðãîî æàíà 
ìåäèöèíàëûê êàìñûçäàíäûðóó æààòûíäà ìàìëåêåòòèê ñàÿñàòòû æ¿ðã¿ç¿¿÷¿ æàíà áàøêàðóóíó 
æ¿çºãº àøûðóó÷ó àòêàðóó áèéëèãèíèí îðãàíûíûí æåòåê÷èëèãèíèí áóéðóãó ìåíåí ìîíîïîëèÿ-
ãà êàðøû ìàìëåêåòòèê îðãàí ìåíåí ìàêóëäàøóó áîþí÷à áåêèòèëåò. Êûçìàò êºðñºò¿¿ëºðä¿í 
íàðêû áààëàðäûí ïðåéñêóðàíòûíäà ÷àãûëäûðûëàò, àë Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíäà æàðàíäàð-
äûí äåí ñîîëóãóí êîðãîî æàíà ìåäèöèíàëûê êàìñûçäàíäûðóó æààòûíäà ìàìëåêåòòèê ñàÿñàò-
òû æ¿ðã¿ç¿¿÷¿ æàíà áàøêàðóóíó æ¿çºãº àøûðóó÷ó àòêàðóó áèéëèãèíèí îðãàíûíûí ìààëûìàò 
òàêòàëàðûíäà æàíà ðàñìèé ñàéòûíäà: www.med.kg æàíà ÎÀÌÑÝÊÄ ñàéòûíäà: www.dgsen.kg. 
æàéãàøòûðûëàò. 
Áàòêåí îáëóñóíóí êàëêû ¿÷¿í êûçìàò êºðñºò¿¿í¿í íàðêû Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòð-
ëåð Êàáèíåòèíèí 2022-æûëäûí 18-ôåâðàëûíäàãû ¹86 òîêòîìó ìåíåí áåêèòèëãåí Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Áàòêåí îáëóñóíóí êàëêûíà ìàìëåêåòòèê îðãàíäàð òàðàáûíàí àêûñûç æå 
æå¢èëäåòèëãåí íåãèçäå êºðñºò¿ë¿¿÷¿ ìàìëåêåòòèê êûçìàòòàðäûí òèçìåñè ìåíåí áåëãèëåíãåí

";
2) IX áºë¿ì¿íäº. Ìåäèöèíàëûê êûçìàò êºðñºò¿¿ëºð: 
- 5-ãëàâàñûíûí 12, 13-ïóíêòòàðû òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
“

12 Êåðåêò¿¿ äîêó-
ìåíòòåðäèí æà-
íà/æå ìàìëåêåòòèê 
êûçìàò êºðñºò¿¿í¿ 
êåðåêòºº÷¿í¿í èø-
àðàêåòòåðèíèí òèç-
ìåñè

Êåðåêòºº÷¿ êûçìàò êºðñºò¿¿í¿ àëóó ¿÷¿í òºìºíê¿ëºð çàðûë:
- êèì ýêåíäèãèí ê¿áºëºíä¿ð¿¿÷¿ äîêóìåíòòè (ïàñïîðòòó, òóóëãàíäûãû òóóðàëóó ê¿áºë¿êò¿) êºð-
ñºò¿¿ (Áàòêåí îáëóñóíóí êàëêû ¿÷¿í - Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Áàòêåí îáëóñóíäà æàøàãàí 
æåðè áîþí÷à êàòòàëãàíäûãûí ê¿áºëºíä¿ð¿¿÷¿ êîøóì÷à äîêóìåíòòè);
- ñàëàìàòòûê ñàêòîî óþìóíóí êàññàñûíà ìåäèöèíàëûê êûçìàò êºðñºò¿¿í¿í íàðêûí òºëºº, 
òºëºãºíä¿ã¿ òóóðàëóó êâèòàíöèÿíû àëóó (Áàòêåí îáëóñóíóí êàëêû ¿÷¿í êûçìàò êºðñºò¿¿í¿í
íàðêû Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí 2022-æûëäûí
18-ôåâðàëûíäàãû ¹86 òîêòîìó ìåíåí áåêèòèëãåí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Áàòêåí îáëóñó-
íóí êàëêûíà ìàìëåêåòòèê îðãàíäàð òàðàáûíàí àêûñûç æå æå¢èëäåòèëãåí íåãèçäå êºðñºò¿-
ë¿¿÷¿ ìàìëåêåòòèê êûçìàòòàðäûí òèçìåñè ìåíåí áåëãèëåíãåí);
- òèåøåë¿¿ àäèñêå êàéðûëóó;
- ìåäèöèíàëûê êûçìàòêåðäèí ëàáîðàòîðèÿëûê äèàãíîñòèêàëûê èçèëäººãº æîëäîìîñóí êºðñºò¿¿

13 Àêû òºëºí¿¿÷¿ êûç-
ìàò êºðñºò¿¿í¿í 
íàðêû

Ìàìëåêåòòèê êûçìàò àêû òºëºí¿¿÷¿ íåãèçäå êºðñºò¿ëºò.
Áààëàðäûí ïðåéñêóðàíòû Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíäà æàðàíäàðäûí äåí ñîîëóãóí êîðãîî æàíà 
ìåäèöèíàëûê êàìñûçäàíäûðóó æààòûíäà ìàìëåêåòòèê ñàÿñàòòû æ¿ðã¿ç¿¿÷¿ æàíà áàøêàðóóíó 
æ¿çºãº àøûðóó÷ó àòêàðóó áèéëèãèíèí îðãàíûíûí æåòåê÷èëèãèíèí áóéðóãó ìåíåí ìîíîïîëèÿ-
ãà êàðøû ìàìëåêåòòèê îðãàí ìåíåí ìàêóëäàøóó áîþí÷à áåêèòèëåò. Êûçìàò êºðñºò¿¿ëºðä¿í 
íàðêû áààëàðäûí ïðåéñêóðàíòûíäà ÷àãûëäûðûëàò, àë Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíäà æàðàíäàð-
äûí äåí ñîîëóãóí êîðãîî æàíà ìåäèöèíàëûê êàìñûçäàíäûðóó æààòûíäà ìàìëåêåòòèê ñàÿñàò-
òû æ¿ðã¿ç¿¿÷¿ æàíà áàøêàðóóíó æ¿çºãº àøûðóó÷ó àòêàðóó áèéëèãèíèí îðãàíûíûí ìààëûìàò 
òàêòàëàðûíäà æàíà ðàñìèé ñàéòûíäà: www.med.kg æàéãàøòûðûëàò.
Áàòêåí îáëóñóíóí êàëêû ¿÷¿í êûçìàò êºðñºò¿¿í¿í íàðêû Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòð-
ëåð Êàáèíåòèíèí 2022-æûëäûí 18-ôåâðàëûíäàãû ¹86 òîêòîìó ìåíåí áåêèòèëãåí Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Áàòêåí îáëóñóíóí êàëêûíà ìàìëåêåòòèê îðãàíäàð òàðàáûíàí àêûñûç æå 
æå¢èëäåòèëãåí íåãèçäå êºðñºò¿ë¿¿÷¿ ìàìëåêåòòèê êûçìàòòàðäûí òèçìåñè ìåíåí áåëãèëåíãåí

";
- 10-ãëàâàñûíûí 12, 13-ïóíêòòàðû òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
“

12 Êåðåêò¿¿ äîêóìåíò-
òåðäèí æàíà/æå 
ìàìëåêåòòèê êûç-
ìàò êºðñºò¿¿í¿
êåðåêòºº÷¿í¿í èø-
àðàêåòòåðèíèí òèç-
ìåñè

Òºìºíê¿ëºðä¿ êºðñºò¿¿ çàðûë:
- êèì ýêåíäèãèí ê¿áºëºíä¿ð¿¿÷¿ äîêóìåíòòè (ïàñïîðòòó, òóóëãàíäûãû òóóðàëóó ê¿áºë¿êò¿) 
êºðñºò¿¿ (Áàòêåí îáëóñóíóí êàëêû ¿÷¿í - Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Áàòêåí îáëóñóíäà æàøà-
ãàí æåðè áîþí÷à êàòòàëãàíäûãûí ê¿áºëºíä¿ð¿¿÷¿ êîøóì÷à äîêóìåíòòè);
- êèéèí ãîñïèòàëäàøòûðóó ìåíåí áàøòàïêû êàðîîäîí, òåêøåð¿¿äºí ºò¿¿;
- êºðñºò¿ëãºí êûçìàò êºðñºò¿¿ ¿÷¿í ñàëàìàòòûê ñàêòîî óþìóíóí êàññàñûíà àêû òºëºº 
(Áàòêåí îáëóñóíóí êàëêû ¿÷¿í êûçìàò êºðñºò¿¿í¿í íàðêû Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìè-
íèñòðëåð Êàáèíåòèíèí 2022-æûëäûí 18-ôåâðàëûíäàãû ¹86 òîêòîìó ìåíåí áåêèòèëãåí 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Áàòêåí îáëóñóíóí êàëêûíà ìàìëåêåòòèê îðãàíäàð òàðàáûíàí 
àêûñûç æå æå¢èëäåòèëãåí íåãèçäå êºðñºò¿ë¿¿÷¿ ìàìëåêåòòèê êûçìàòòàðäûí òèçìåñè ìå-
íåí áåëãèëåíãåí). Ãîñïèòàëäàøòûðóóãà æîëäîìîñó áàð æàíà ãîñïèòàëãà ÷åéèíêè ýòàïòà 
àëäûí àëà òåêøåð¿¿äºí ºòêºí áåéòàïòàðäû ãîñïèòàëäàøòûðóó ñòàöèîíàðëàðäûí àìáó-
ëàòîðèÿëûê-äèàãíîñòèêàëûê æàíà êîíñóëüòàöèÿëûê-äèàãíîñòèêàëûê áºë¿ìäºð¿íäº êî-
øóì÷à òåêøåð¿¿ñ¿ç æ¿ðã¿ç¿ëºò

13 Àêû òºëºí¿¿÷¿ êûç-
ìàò êºðñºò¿¿í¿í 
íàðêû

Ìàìëåêåòòèê êûçìàò àêû òºëºí¿¿÷¿ íåãèçäå êºðñºò¿ëºò.
Áààëàðäûí ïðåéñêóðàíòû Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíäà æàðàíäàðäûí äåí ñîîëóãóí êîðãîî æà-
íà ìåäèöèíàëûê êàìñûçäàíäûðóó æààòûíäà ìàìëåêåòòèê ñàÿñàòòû æ¿ðã¿ç¿¿÷¿ æàíà áàøêà-
ðóóíó æ¿çºãº àøûðóó÷ó àòêàðóó áèéëèãèíèí îðãàíûíûí æåòåê÷èëèãèíèí áóéðóãó ìåíåí ìî-
íîïîëèÿãà êàðøû ìàìëåêåòòèê îðãàí ìåíåí ìàêóëäàøóó áîþí÷à áåêèòèëåò. Êûçìàò êºðñº-
ò¿¿ëºðä¿í íàðêû áààëàðäûí ïðåéñêóðàíòûíäà ÷àãûëäûðûëàò, àë Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíäà 
æàðàíäàðäûí äåí ñîîëóãóí êîðãîî æàíà ìåäèöèíàëûê êàìñûçäàíäûðóó æààòûíäà ìàìëåêåò-
òèê ñàÿñàòòû æ¿ðã¿ç¿¿÷¿ æàíà áàøêàðóóíó æ¿çºãº àøûðóó÷ó àòêàðóó áèéëèãèíèí îðãàíûíûí 
ìààëûìàò òàêòàëàðûíäà æàíà ðàñìèé ñàéòûíäà: www.med.kg æàéãàøòûðûëàò.
Áàòêåí îáëóñóíóí êàëêû ¿÷¿í êûçìàò êºðñºò¿¿í¿í íàðêû Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòð-
ëåð Êàáèíåòèíèí 2022-æûëäûí 18-ôåâðàëûíäàãû ¹86 òîêòîìó ìåíåí áåêèòèëãåí Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Áàòêåí îáëóñóíóí êàëêûíà ìàìëåêåòòèê îðãàíäàð òàðàáûíàí àêûñûç æå 
æå¢èëäåòèëãåí íåãèçäå êºðñºò¿ë¿¿÷¿ ìàìëåêåòòèê êûçìàòòàðäûí òèçìåñè ìåíåí áåëãèëåíãåí

".
2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Áàòêåí îáëóñóíäàãû ûéãàðûì óêóêòóó 

ºê¿ë¿ æûë ñàéûí ðåñïóáëèêàëûê áþäæåòòå êàðàëãàí êàðàæàòòàðäûí ýñåáèíåí Áàòêåí îáëóñóíóí ñàëàìàòòûê 
ñàêòîî óþìäàðûíà êîøóì÷à òºëºìäºðä¿í îðäóí òîëòóðóóíó êàìñûç êûëñûí.

3. Êûðãàç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ñàëàìàòòûê ñàêòîî ìèíèñòðëèãè óøóë òîêòîìäîí êåëèï ÷ûãóó÷ó ÷àðàëàðäû 
êºðñ¿í.

4. Áóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï îí áåø ê¿í ºòêºíäºí êèéèí ê¿÷¿íº êèðåò.

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû À.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê øààðû, 2022-æûëäûí 12-èþëó, ¹370
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Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì 
ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíà æåðãèëèêò¿¿ êå-
¢åøòåðäå äåïóòàòòàðäûí ûéãàðûì óêóêòàðûí ìººíºò¿íºí 
ìóðäà òîêòîòóó æàíà áîø êàëãàí ìàíäàòòàðäû ºòêºð¿ï áå-
ð¿¿ æºí¿íäº àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿëàðûíûí òºìºíê¿ 
÷å÷èìäåðè êåëèï ò¿øò¿:

- Òàëàñ àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí – Òàëàñ îá-
ëóñóíóí Òàëàñ ðàéîíóíäàãû Îñìîíêóëîâ àéûëäûê êå¢å-
øè áîþí÷à;

- Æàëàë-Àáàä àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí – Æà-
ëàë-Àáàä îáëóñóíóí Æàëàë-Àáàä øààðäûê êå¢åøè áîþí÷à; 

- ªçãºí àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí – Îø îáëóñó-
íóí ªçãºí ðàéîíóíäàãû Áàø-Äºáº àéûëäûê êå¢åøè áîþí÷à;

- Àëàé àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí – Îø îáëóñó-
íóí Àëàé ðàéîíóíäàãû ¯÷-Òºáº àéûëäûê êå¢åøè áîþí÷à;

- Áàòêåí àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí – Áàòêåí îá-
ëóñóíóí Áàòêåí ðàéîíóíäàãû Êàðà-Áóëàê æàíà Òºðò-Ã¿ë 
àéûëäûê êå¢åøòåðè áîþí÷à;

- Æóìãàë àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí – Íàðûí îá-
ëóñóíóí Æóìãàë ðàéîíóíäàãû Òàø-Äºáº àéûëäûê êå¢å-
øè áîþí÷à;

- Àëàì¿ä¿í àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí – ×¿é îá-
ëóñóíóí Àëàì¿ä¿í ðàéîíóíäàãû Ëåáåäèíîâêà àéûëäûê êå-
¢åøè áîþí÷à.

Îøîíäîé ýëå æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí äåïóòàòòûãûíà 
òàëàïêåðëåðäèí êàòòàëãàí òèçìåñèíåí òàëàïêåðëåðäè ÷û-
ãàðóó æºí¿íäº òºìºíê¿ àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿëàðû-
íàí ÷å÷èìäåð êåëèï ò¿øò¿: 

- Òàëàñ øààðäûê àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí – Òà-
ëàñ îáëóñóíóí Òàëàñ øààðäûê êå¢åøè áîþí÷à;

- Æóìãàë àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí – Íàðûí îá-
ëóñóíóí Æóìãàë ðàéîíóíäàãû Òàø-Äºáº àéûëäûê êå¢å-
øè áîþí÷à.

Àòàëãàí ÷å÷èìäåð “Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí øàéëîî 

æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à øàéëîî êîìèññèÿëàðû 
æºí¿íäº” Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 20-áåðå-
íåñèíå, “Æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí äåïóòàòòàðûíûí ñòàòó-
ñó æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 3-áå-
ðåíåñèíå æàíà “Æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí äåïóòàòòàðûí 
øàéëîî æºí¿íäº” Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 
52-áåðåíåñèíå ûëàéûê êàáûë àëûíãàí.

“Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì 
ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû æºí¿íäº” Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 4-áåðåíå-
ñèíèí 1-áºë¿ã¿í¿í 28-ïóíêòóíà ûëàéûê, “Áîðáîðäóê øàé-
ëîî êîìèññèÿñû æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòèí äåïóòàòûíûí ûé-
ãàðûì óêóêòàðûí ìººíºò¿íºí ìóðäà òîêòîòóó æºí¿íäº, 
æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòèí äåïóòàòûíûí áîø êàëãàí ìàíäàòûí 
ºòêºð¿ï áåð¿¿ æºí¿íäº, æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòèí äåïóòàòòû-
ãûíà òàëàïêåðëåðäè êàòòàëãàí òèçìåäåí ÷ûãàðóó æºí¿íäº 
àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿëàðûíûí ÷å÷èìäåðèí áåêèòåò".

Àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿëàðûíûí áåêèò¿¿ãº êåëèï 
ò¿øêºí ÷å÷èìäåðèí "Æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí äåïóòàò-
òàðûí øàéëîî æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûé-
çàìûíûí 52-áåðåíåñèíèí æàíà "Æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåð-
äèí äåïóòàòòàðûíûí ñòàòóñó æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëè-
êàñûíûí Ìûéçàìûíûí 3, 5-áåðåíåëåðèíèí òàëàïòàðûíà 
ûëàéûêòóóëóãóí êàðàï ÷ûãûï, "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êî-
ìèññèÿñû æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòó-
öèÿëûê Ìûéçàìûíûí 3, 4, 8-áåðåíåëåðèí æåòåê÷èëèêêå 
àëûï, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåí-
äóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû 

ÒÎÊÒÎÌ ÊÛËÀÒ:
 
1. Òàëàñ, Æàëàë-Àáàä, ªçãºí, Àëàé, Áàòêåí, Æóìãàë æà-

íà Àëàì¿ä¿í àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿëàðûíûí æåðãè-

ëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí êýý áèð äåïóòàòòàðûíûí ûéãàðûì 
óêóêòàðûí ìººíºò¿íºí ìóðäà òîêòîòóó æºí¿íäº ÷å÷èìäå-
ðè 1-òèðêåìåãå ûëàéûê áåêèòèëñèí. 

2. Òàëàñ øààðäûê æàíà Æóìãàë àéìàêòûê øàéëîî êîìèñ-
ñèÿëàðûíûí òàëàïêåðëåðäèí êàòòàëãàí òèçìåñèíåí ÷ûãà-
ðóó áîþí÷à ÷å÷èìäåðè 2-òèðêåìåãå ûëàéûê áåêèòèëñèí.

3. Òàëàñ, Æàëàë-Àáàä, ªçãºí, Àëàé, Áàòêåí, Æóìãàë æà-
íà Àëàì¿ä¿í àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿëàðûíûí áîø 
êàëãàí ìàíäàòòàðäû òàëàïêåðëåðãå æàíà ñàÿñèé ïàðòèÿ-
ëàðäûí òàëàïêåðëåðèíèí êàòòàëãàí òèçìåñèíäåãè òàëàï-
êåðëåðãå ºòêºð¿ï áåð¿¿ æºí¿íäº ÷å÷èìäåðè 3-òèðêåìåãå 
ûëàéûê áåêèòèëñèí. 

4. Æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí 1-òèðêåìåäå êºðñºò¿ëãºí 
äåïóòàòòàðûíûí ê¿áºë¿êòºð¿ óøóë òîêòîì æàðûÿëàíãàí 
ê¿íäºí òàðòûï àíûê ýìåñ äåï òààíûëñûí.

5. Òàëàñ, Æàëàë-Àáàä, ªçãºí, Àëàé, Áàòêåí, Æóìãàë æà-
íà Àëàì¿ä¿í àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿëàðû æåðãèëèêò¿¿ 
êå¢åøòåðäèí øàéëàíãàí äåïóòàòòàðûí 3-òèðêåìåãå ûëà-
éûê êàòòàñûí æàíà àëàðãà áåëãèëåíãåí ¿ëã¿äºã¿ ê¿áºë¿ê-
òºðä¿ æàíà òºø áåëãèëåðäè òàïøûðñûí. 

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

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

8. 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 22-èþëó, ¹69

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à 
áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí 2022-æûëäûí 22-èþëóíäàãû

¹69 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

Òàëàñ îáëóñó

Òàëàñ ðàéîíó

1. Îñìîíêóëîâ 
àéûëäûê

Àìàíîâ Ìóðàòáåê 
Òóðàðáåêîâè÷ ªç àðûçû ¹5,

07.07 .2022-æ.

Æàëàë-Àáàä îáëóñó

Æàëàë-Àáàä øààðû

2. Æàëàë-Àáàä 
øààðäûê

Óìàðàõóíîâ Èñàêæàí 
Àäûëîâè÷ (¹2) («Ûéìàí 
Íóðó» äåï. ôðàêöèÿñû)

ªç àðûçû ¹2,
06.07.2022-æ.

Îø îáëóñó

ªçãºí ðàéîíó

3. Áàø-Äºáº 
àéûëäûê

Àäàìáàåâ Ìàâëÿíáåê 
Àäèëáåêîâè÷ ªç àðûçû ¹9,

19.07.2022-æ.

Àëàé ðàéîíó

4. ¯÷-Òºáº 
àéûëäûê

Ìàìàòàëèåâ Òàëàíòáåê
Ñàéèòìàìàòîâè÷ ªç àðûçû ¹35,

19.07.2022-æ.

Áàòêåí îáëóñó

Áàòêåí ðàéîíó

5. Êàðà-Áóëàê 
àéûëäûê

Òèëåêîâ Èñêåíäåðáåê 
Êàòòàáåêîâè÷ ªç àðûçû

¹40,
12.07.2022-æ.

6. Òºðò-Ã¿ë 
àéûëäûê Ñàäèð Óóëó Íóðæèãèò ªç àðûçû

Íàðûí îáëóñó

Æóìãàë ðàéîíó

7. Òàø-Äºáº 
àéûëäûê

Øàêèðîâ Òèìóð 
Ìàêåíàëèåâè÷ ªç àðûçû ¹62,

06.07.2022-æ.

×¿é îáëóñó

Àëàì¿ä¿í ðàéîíó

8. Ëåáåäèíîâêà 
àéûëäûê

Òóðãàíîâ Æûëäûçáåê 
Ìîìóíæàíîâè÷ ªç àðûçû ¹5,

04.07.2022-æ.

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à
 áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí 2022-æûëäûí 22-èþëóíäàãû

¹69 òîêòîìóíóí 2-òèðêåìåñè

Æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí äåïóòàòòûãûíà òàëàïêåðëåðäèí êàòòàëãàí 
òèçìåñèíåí ÷ûãàðûëãàí òàëàïêåðëåðäèí òèçìåñè 

¹
Æåðãèëèêò¿¿ 
êå¢åøòåðäèí 
àòàëûøòàðû

Êàòòàëãàí òàëàïêåðëåðäèí 
òèçìåñèíäåãè 
òàëàïêåðäèí

Ô.À.À.

Íåãèç
Òèçìåäåí ÷ûãàðóó 
áîþí÷à ÀØÊíûí 

÷å÷èìè

Òàëàñ îáëóñó

Òàëàñ øààðû

1. Òàëàñ øààðäûê
Àáäàíäèë óóëó Àäèëåò 
(¹28) («Àñûë Ìóðàñ 

Æàøòàð» äåï.ôðàêöèÿñû)
ªç àðûçû ¹48,

14.07.2022-æ.

Æóìãàë ðàéîíó

2.
Òàø-Äºáº 
àéûëäûê

Áàêèðîâ Ñûïàð Áîëîòîâè÷ ªç àðûçû
¹63,

06.07.2022-æ.3. Ìóñàåâ Ìûðçàáåê 
Èáðàèìîâè÷ ªç àðûçû

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ 
áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí 2022-æûëäûí 22 -èþëóíäàãû

¹69 òîêòîìóíóí 3-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

Òàëàñ îáëóñó

Òàëàñ ðàéîíó

1. Îñìîíêóëîâ
 àéûëäûê

Áåéøåíàëèåâ Íóðêóë 
Ìàðàòîâè÷

Æàéûò êîìèòåòèíèí 
òºðàãàñû 

¹6,
07.07.2022-æ.

Æàëàë-Àáàä îáëóñó

Æàëàë-Àáàä øààðû

2. Æàëàë-Àáàä 
øààðäûê

Òóðãóíáàåâ Ìóêòàðáåê 
Àçèìîâè÷ (¹5) («Ûéìàí 
Íóðó» äåï.ôðàêöèÿñû)

“ËÎÃÎÑ” îêóó 
áîðáîðó, æåòåê÷è

¹2,
06.07.2022-æ.

ªçãºí ðàéîíó

3. Áàø-Äºáº 
àéûëäûê Êîæîåâ Òóðñóíáàé

ÌÑÝÊ 
(Ãîññàíýïèäíàäçîð) 

áºë¿ì áàø÷û

¹10,
19.07.2022-æ.

Àëàé ðàéîíó

4. ¯÷-Òºáº 
àéûëäûê

Àðàïáàåâ Îìàðêóë 
Æýýíáåêîâè÷

À.Æóìàáàåâà 
àòûíäàãû îðòî 

ìåêòåáè, ìóãàëèì

¹35,
19.07.2022-æ.

Áàòêåí îáëóñó

Áàòêåí ðàéîíó

5. Êàðà-Áóëàê 
àéûëäûê

Óëóêáåêîâ Ñàéèïæàí 
Òóðäóåâè÷

Óáàêòûëóó 
èøòåáåéò

¹40,
25.07.2022-æ.

6. Òºðò-Ã¿ë 
àéûëäûê

Êåíæåáàåâ ×ûíãûçáåê 
Ñóþí÷óìàòîâè÷

Êóðãàê ó÷óêêà 
êàðøû áîðáîðóíóí 

äàðûãåðè

Íàðûí îáëóñó

Æóìãàë ðàéîíó

7. Òàø-Äºáº 
àéûëäûê Øàðøåêå óóëó Àâòàíäèë Ìàäàíèÿò ¿é¿í¿í 

áàø÷ûñû
¹63,

13.07.2022-æ.

×¿é îáëóñó

Àëàì¿ä¿í ðàéîíó

9. Ëåáåäèíîâêà 
àéûëäûê ×ûíòåìèð óóëó Àçàìàò

«Ýëåêòð 
ñòàíöèÿëàð» ÀÀÊ, 
æåòåêòºº÷¿ àäèñ

¹13,
08.07.2022-æ.

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖЕРГИЛИКТЇЇ КЕЎЕШТЕРИНИН КЭЭ БИР ДЕПУТАТТАРЫНЫН ЫЙГАРЫМ УКУКТАРЫН МЄЄНЄТЇНЄН 
МУРДА ТОКТОТУУ, ТАЛАПКЕРЛЕРДИН КАТТАЛГАН ТИЗМЕСИНЕН ЧЫГАРУУ ЖАНА БОШ КАЛГАН МАНДАТТАРДЫ ЖЕРГИЛИКТЇЇ 
КЕЎЕШТЕРДИН ДЕПУТАТТЫГЫНА ТАЛАПКЕРЛЕРГЕ ЄТКЄРЇП БЕРЇЇ ЖЄНЇНДЄ ТАЛАС, ТАЛАС ШААРДЫК, ЖАЛАЛ-АБАД, ЄЗГЄН, 

АЛАЙ, БАТКЕН, ЖУМГАЛ ЖАНА АЛАМЇДЇН АЙМАКТЫК ШАЙЛОО КОМИССИЯЛАРЫНЫН ЧЕЧИМДЕРИН БЕКИТЇЇ ТУУРАЛУУ 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ШАЙЛОО ЖАНА РЕФЕРЕНДУМ ЄТКЄРЇЇ БОЮНЧА БОРБОРДУК КОМИССИЯСЫНЫН
ТОКТОМУ



ЖОГОЛДУ
УТЕРЯ

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î 
ãîñóäàðñòâåííîé 

ðåãèñòðàöèè ÈÏ Èáðàèìîâ 
Äæûðãàëáåê Òîêòîíàñàðîâè÷ 

êîä ÎÊÏÎ 31026269, 
ÈÍÍ 20210197200834 ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì.
Í-400

Â ñâÿçè ñ óòåðåé äèïëîìà ¹ÓÁ 190129013 (áàêàëàâð), ¹ÒÌ 
210005860 (ä.ìàãèñòðà) íà èìÿ Ýñåíàìàíîâîé Àëèìàí 

Êàðòàíáàéåâíû ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì.
Í-406

Ûñûê-Àòà ðàéîíóíà 
êàðàøòóó Êûçûë-Àðûê 

àéûëûíûí òóðãóíó 
Ýãåìáåðäèåâ Àáàñ 

Áåéøåêååâè÷êå òààíäûê æåð 
¿ë¿ø¿íº æåêå ìåí÷èê óêóãó 
æºí¿íäºã¿ ê¿áºë¿ê ñåðèÿ 
×-Û ¹650 (17.03.1999-æ.) 

æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí.
Í-404

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î 
ãîñóäàðñòâåííîé 

ðåãèñòðàöèè ÈÏ Êàðàáàåâ 
Äæóìàáàé Íàçàðîâè÷ 

ÈÍÍ 22807196700836 ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-403

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î ïðàâå 

÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè 
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê 

×À ¹093808 íà èìÿ 
×óäíîâà Àëåêñàíäðà 
Èâàíîâè÷à ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-405
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ЄЗГЄН АЙМАКТЫК ШАЙЛОО КОМИССИЯСЫНЫН КУРАМЫНА 
ЖАНА РЕЗЕРВИНЕ ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ КИРГИЗЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ШАЙЛОО ЖАНА РЕФЕРЕНДУМ 
ЄТКЄРЇЇ БОЮНЧА БОРБОРДУК КОМИССИЯСЫНЫН

ТОКТОМУ
ªçãºí àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí ì¿÷ºñ¿ Þ.Ê.Òèëëàáàåâäèí ªçãºí àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿ-

ñûíûí êóðàìûíàí ÷ûãàðóó æºí¿íäº àðûçûíûí íåãèçèíäå, «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðå-
ôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê 
Ìûéçàìûíûí 4, 8-áåðåíåëåðèíå, «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí-
÷à øàéëîî êîìèññèÿëàðû æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 1, 19-áåðåíåëåðèíå, Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê 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» Æîáîãî ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû

ÒÎÊÒÎÌ ÊÛËÀÒ:

1. ªçãºí àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí êóðàìûíà æàíà ðåçåðâèíå òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:
- æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿ îðãàíûíàí êºðñºò¿ëãºí Òèëëàáàåâ Þëäàøáàé Êî÷-

êîðîâè÷ êîìèññèÿíûí êóðàìûíàí ÷ûãàðûëñûí;
- æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿ îðãàíûíàí êºðñºò¿ëãºí Àáäóëëàåâ Ñîâåòáåê Àñ-

êàðîâè÷ ðåçåðâäåí êîìèññèÿíûí êóðàìûíà êèðãèçèëñèí.
2. Áóë òîêòîì «Ýðêèí-Òîî» ãàçåòàñûíà æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêº-

ð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí ðàñìèé ñàéòûíà æàðûÿëàíñûí.
3. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêº-

ð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí òºðàãàñûíûí îðóí áàñàðû Í.×.Êîé÷óêååâãå æ¿êòºëñ¿í.

ÒªÐÀÃÀ Í.ØÀÉËÄÀÁÅÊÎÂÀ

Áèøêåê ø., 2022-æûëäûí 22-èþëó, ¹70

Информация
по итогам проведения внеочередного общего собрания акционеров 

ОАО "ВОСТОКЭЛЕКТРО» 
- Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ – 22 èþëÿ  2022 ãîäà. 
- Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ – ñîâìåñòíîå ïðèñóòñòâèå àêöèîíåðîâ (î÷íîå ãî-

ëîñîâàíèå).
- Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ –  Êûðãûçñêàÿ Ðåñïóáëèêà, ã. Êàðàêîë, óë. Ìàñà-

ëèåâà, 24 (àêòîâûé çàë ÎÀÎ «Âîñòîêýëåêòðî»).
- Îáùåå êîëè÷åñòâî ãîëîñóþùèõ àêöèé -  965 237 234 ýêç.
- Êâîðóì ñîáðàíèÿ – 93,69%. 

Ñîáðàíèå ïðèçíàíî ïðàâîìî÷íûì.

¹
ï/ï

Âîïðîñû ïîâåñòêè 
äíÿ

Èòîãè 
ãîëîñîâàíèÿ: 

«Çà» - %

Ðåøåíèÿ, ïðèíÿòûå Îáùèì 
ñîáðàíèåì àêöèîíåðîâ

1. Îá óòâåðæäåíèè ñîñòàâà 
ñ÷åòíîé êîìèññèè.

100% Óòâåðäèòü ñîñòàâ ñ÷åòíîé êîìèññèè 
ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ:
1. Äæååí÷îðîåâà Íóðãóëü Ñåéòáåêîâ-
íà – ïðåäñòàâèòåëÿ ÎñÎÎ «Ôîíäðå-
ãèñòð», Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;
2. Àñàíáàåâà Àäèëÿ Æóìàøåâíà;
3. Êûäûðáàåâà Òàìàðà Ñàïàðãàëèåâíà;
4. Èñàêîâà Çàðèíà Êóâàòáåêîâíà;
5. Ñóëàéìàíîâà Ýëüìèðà ×àêèáàåâíà.

2. Îá óòâåðæäåíèè ïåðåäà-
òî÷íîãî àêòà ìåæäó ÎÀÎ 
«Âîñòîêýëåêòðî» è ÎÀÎ 
«Íàöèîíàëüíàÿ ýëåêòðè-
÷åñêàÿ ñåòü Êûðãûçñòàíà»

93,69% Óòâåðäèòü ïåðåäàòî÷íûé àêò ìåæäó 
ÎÀÎ «Âîñòîêýëåêòðî» è ÎÀÎ «ÍÝÑ 
Êûðãûçñòàíà».

3. Î äîñðî÷íîì ïðåêðàùå-
íèè Ñîâåòà äèðåêòîðîâ 
ÎÀÎ «Âîñòîêýëåêòðî»

99,99% Ïðåêðàòèòü äîñðî÷íî ïîëíîìî÷èÿ Ñî-
âåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Âîñòîêýëåêòðî»

4. Î äîñðî÷íîì ïðåêðàùå-
íèè Ðåâèçèîííîé êîìèñ-
ñèè ÎÀÎ «Âîñòîêýëåêòðî»

99,99% Ïðåêðàòèòü äîñðî÷íî ïîëíîìî÷èÿ 
Ðåâèçèîííîé êîìèññèè ÎÀÎ «Âîñ-
òîêýëåêòðî»

Ãåíåðàëüíûé  äèðåêòîð ÏÀÈÇÎÂ À.Ì.

ОАО "ЖАЛАЛАБАТЭЛЕКТРО» 
- Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ – 25 èþëÿ  2022 ãîäà. 
- Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ – ñîâìåñòíîå ïðèñóòñòâèå àêöèîíåðîâ (î÷íîå ãî-

ëîñîâàíèå).
- Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ –  Êûðãûçñêàÿ Ðåñïóáëèêà, ã. Æàëàë-Àáàä, óë. Ëå-

íèíà, 159 (àêòîâûé çàë ÎÀÎ «Æàëàëàáàòýëåêòðî»).
- Îáùåå êîëè÷åñòâî ãîëîñóþùèõ àêöèé -  965 237 234 ýêç.
- Êâîðóì ñîáðàíèÿ – 93,69%. 

Ñîáðàíèå ïðèçíàíî ïðàâîìî÷íûì.

¹
ï/ï Âîïðîñû ïîâåñòêè äíÿ

Èòîãè 
ãîëîñîâàíèÿ: 

«Çà» - %

Ðåøåíèÿ, ïðèíÿòûå Îáùèì 
ñîáðàíèåì àêöèîíåðîâ

1. Îá óòâåðæäåíèè ñîñòàâà 
ñ÷åòíîé êîìèññèè.

99,99% Óòâåðäèòü ñîñòàâ ñ÷åòíîé êîìèññèè ãî-
äîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ:
1. Äæååí÷îðîåâà Íóðãóëü Ñåéòáåêîâ-
íà – ïðåäñòàâèòåëÿ ÎñÎÎ «Ôîíäðå-
ãèñòð», Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;
2. Ñàðèáàåâà Ìàõàáàò Àëèæàíîâíà;
3. Àáäóëëàåâà Àëüôèÿ Òóðñóíîâíà;
4. Õóðáàåâà Äèàíàðà Ðóñòàìîâíà;
5. Êîøîåâ Àçàòáåê Áåêìàìàòîâè÷;
6. Ñàìèåâà Áåãèìàé Àïñàëàìîâíà;
7. Ìàêñàòáåê êûçû Àëèíà.

2. Îá óòâåðæäåíèè ïåðåäà-
òî÷íîãî àêòà ìåæäó ÎÀÎ 
«Æàëàëàáàòýëåêòðî» è 
ÎÀÎ «Íàöèîíàëüíàÿ ýëåêò-
ðè÷åñêàÿ ñåòü Êûðãûç-
ñòàíà»

93,69% Óòâåðäèòü ïåðåäàòî÷íûé àêò ìåæäó 
ÎÀÎ «Æàëàëàáàòýëåêòðî» è ÎÀÎ 
«ÍÝÑ Êûðãûçñòàíà».

3. Î äîñðî÷íîì ïðåêðàùåíèè 
Ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ 
«Æàëàëàáàòýëåêòðî»

99,99% Ïðåêðàòèòü äîñðî÷íî ïîëíîìî÷èÿ 
Ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Æàëàë-
àáàòýëåêòðî»

4. Î äîñðî÷íîì ïðåêðàùå-
íèè Ðåâèçèîííîé êîìèññèè 
ÎÀÎ «Æàëàëàáàòýëåêòðî»

99,99% Ïðåêðàòèòü äîñðî÷íî ïîëíîìî÷èÿ 
Ðåâèçèîííîé êîìèññèè ÎÀÎ «Æà-
ëàëàáàòýëåêòðî»

Ãåíåðàëüíûé  äèðåêòîð ÑÀÒÛÁÀËÄÈÅÂ Í.Í.

Настоящим открытое акционерное 
общество «Международный аэропорт 

«Манас» (далее – ОАО «МАМ») 
в соответствии с Положением о раскрытии информации на 
рынке ценных бумаг направляет сообщение о существенном 

факте относительно прекращения полномочий Генерального 
директора ОсОО «Манас Тур» Жаныбекова Нурбека 

Жаныбековича и избрании на данную должность Абдыкулова 
Аскара Тимуровича с 19 июля 2022 года. «САЛАМ» ААК

Акционерлердин кезексиз жалпы чогулушу 
2022-жылдын 19-августунда єткєрїлє 

тургандыгы жєнїндє маалымдайт.
Áàøòàëûøû: ñààò 14.00äº
Äàðåãè: Áèøêåê øààðû, Ìåäåðîâ êº÷ºñ¿, 44.

Ê¯Í ÒÀÐÒÈÁÈ:

1. Ýñåïòºº êîìèññèÿñûíûí êóðàìûí áåêèò¿¿.
2. “Ñàëàì” ÀÀÊíûí æåð ó÷àñòîãóíóí áèð áºë¿ì¿í 

àæûðàòûï ìåí÷èêêå ñàòóó.
3. Êîîìäóí Òåêøåð¿¿÷¿ñ¿ Ñ.Ì.Æîêîíîâäóí ûéãà-

ðûì óêóêòàðûí ìººíºò¿íºí ìóðäà òîêòîòóó.
4. Êîîìäóí Òåêøåð¿¿÷¿ñ¿í øàéëîî.

«Ñàëàì» ÀÀÊíûí àêöèîíåðëåðèíèí êåçåêñèç æàë-
ïû ÷îãóëóøóíà êàòûøóó ¿÷¿í àêöèîíåðëåðäè êàò-
òîî 2022-æûëäûí 19-àâãóñòóíäà ñààò 13.00äºí 
14.00ãº ÷åéèí æ¿ðã¿ç¿ëºò.

Êåçåêñèç æàëïû ÷îãóëóøòóí ìàòåðèàëäàðû ìåíåí 
«Ñàëàì» ÀÀÊäàí òààíûøóóãà áîëîò. Äàðåãè: Áèø-
êåê øààðû, Ìåäåðîâ êº÷ºñ¿, 44. 

Ñóðàï-áèë¿¿ òåë.: 56-30-88.

Àêöèîíåðëåðäèí êåçåêñèç æàëïû ÷îãóëóøóíà êà-
òûøóóãà óêóãó áàð àêöèîíåðëåðäèí òèçìåñèí ò¿ç¿¿ 
ê¿í¿ – 2022-æûëäûí 10-àâãóñòó.

Äèðåêòîðëîð êå¢åøè

ОАО «САЛАМ»
Извещает о проведении внеочередного очного 

Общего собрания акционеров 19 августа 
2022 года в 14.00 часов по адресу: г. Бишкек 

ул.Медерова, 44.

ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:

1. Óòâåðæäåíèå ñîñòàâà Ñ÷åòíîé êîìèññèè.

2. Îá îò÷óæäåíèè ÷àñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÎÀÎ 
«Ñàëàì».

3. Äîñðî÷íîå ïðåêðàùåíèå ïîëíîìî÷èé Ðåâèçî-
ðà Îáùåñòâà Æîêîíîâà Ñ.Ì.

4. Èçáðàíèå Ðåâèçîðà Îáùåñòâà.

Ðåãèñòðàöèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Ñàëàì» äëÿ ó÷àñ-
òèÿ íà âíåî÷åðåäíîì î÷íîì Îáùåì ñîáðàíèè ñ 
13.00 äî 14.00 ÷. 19 àâãóñòà 2022 ã.

Ñ ìàòåðèàëàìè âíåî÷åðåäíîãî î÷íîãî Îáùåãî 
ñîáðàíèÿ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â ÎÀÎ «Ñàëàì» ïî 
àäðåñó: ã. Áèøêåê, óë. Ìåäåðîâà, 44. 

Òåë. äëÿ ñïðàâîê: 56-30-88.

Äåíü ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà àêöèîíåðîâ, èìåþùèõ 
ïðàâî íà ó÷àñòèå â ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ 10 àâ-
ãóñòà 2022 ã.

Ñîâåò äèðåêòîðîâ

Ñ/Î-300

Í-402

Ñ/Î-296

МИГРАНТТАР ЇЧЇН ЖАКШЫ 
ШАРТТАР ТЇЗЇЛЄТ
Эмгек, социалдык камсыздоо 
жана миграция министрлиги 
Россиянын ири курулуш 
компаниясынын єкїлдєрї менен 
жолугуп, эмгек миграциясы 
багытында кызматташуунун 
жаўы деўгээлине чыгуу жаатында 
сїйлєшїїлєрдї жїргїздї.

Аталган министрликтин Миг-
рация маселелери боюнча баш-
кармалыгынын жетекчиси Жы-
пар Мамбетованын айтымын-
да курулуш компаниялары кыр-
гыз жарандарын Москва жана 
Санкт-Петербург шаарларында 

ишке орноштуруу їчїн кабыл 
алууга даяр. Жогорку эмгек 
акы, социалдык пакет, юриди-
калык жардам, турак жай жана 
тамак-аш менен камсыздоого ке-
пилдик берилет. Мындай макулда-
шуу эмгек миграциясы багытында 
кызматташуунун жаўы деўгээли-
не чыгууга єбєлгє тїзєт. Ошондой 
эле министрлик квалификациялуу 
адистерди жумушка орноштуруу 
жаатында иш алып барып, учур-
да сїйлєшїїлєр жїрїп жатканды-
гын кошумчалады.

Бактыгїл КУЛАТАЕВА
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Ведущая организация ОсОО «Эмилия»
в рамках проекта «Обеспечение доступа 

к рынкам» (ПОДР) финансируемый 
Международным Фондом 

Сельскохозяйственного Развития (МФСР)

ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР НА
поставку танкера охладителя, анализатора молока и спермодоз 

(для искусственного осеменения) 
КОНТРАКТ № IFAD-ATMP-Grant agreement-LE-«Emilia»-2022-1

Çàèíòåðåñîâàííûå êîìïàíèè ìîãóò ïðèîáðåñòè ïîëíûé êîìïëåêò 
òåíäåðíûõ äîêóìåíòîâ ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ïèñüìåííîãî çàÿâëå-
íèÿ, ïî àäðåñó:

Àäðåñ: Êûðãûçñêàÿ Ðåñïóáëèêà, Òàëàññêàÿ îáëàñòü, Êàðà-Áó-
ðèíñêèé ðàéîí, ñåëî Êûçûë-Àäûð, óë. Òàëàññêàÿ, á/í (àäìè-
íèñòðàòèâíîå çäàíèå ÎñÎÎ «Ýìèëèÿ»)

Òåëåôîí: +996 (502) 11-11-79; +996 (701) 11-23-23
Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: jandar_cheezler@mail.ru    
Êîíêóðñíûå ïðåäëîæåíèÿ äîëæíû áûòü äîñòàâëåíû íå ïîçäíåå 

25 àâãóñòà 2022 ãîäà, 14.00 ÷àñîâ (ìåñòíîå âðåìÿ) ïî àäðåñó óêà-
çàííóþ â òåíäåðíûõ äîêóìåíòàõ.

Ïðåä - òåíäåðíàÿ êîíôåðåíöèÿ áóäåò ïðîâîäèòüñÿ â 11.00 ÷àñîâ 
(ìåñòíîå âðåìÿ) 11 àâãóñòà 2022 ãîäà, ïî àäðåñó: Êûðãûçñêàÿ 
Ðåñïóáëèêà, ã. Áèøêåê, áóëüâàð Ýðêèíäèê, 2 (çäàíèå âòîðîãî 
îôèñà ÀÐÈÑ, êîíôåðåíö-çàë).

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ïî íàèìåíîâàíèþ, êîëè÷åñòâó òåõ-
íèêè/îáîðóäîâàíèÿ è ñîäåðæàíèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî íèæåóêàçàí-
íîìó àäðåñó, â ðàáî÷èå äíè ñ 9.00 äî 18.00 ÷àñîâ:

Àäðåñ: Êûðãûçñêàÿ Ðåñïóáëèêà, Òàëàññêàÿ îáëàñòü, Êàðà-Áó-
ðèíñêèé ðàéîí, ñåëî Êûçûë-Àäûð, óë. Òàëàññêàÿ, á/í (àäìè-
íèñòðàòèâíîå çäàíèå ÎñÎÎ «Ýìèëèÿ»)

Òåëåôîí: +996 (502) 11-11-79; +996 (701) 11-23-23
Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: jandar_cheezler@mail.ru     

À òàêæå ïî àäðåñó:
720040, Êûðãûçñêàÿ Ðåñïóáëèêà, 
ã. Áèøêåê, óë. Áîêîíáàåâà, 102, 11 êàá.
òåë.: + 996 (312) 62-07-52, 30-18-05,
ôàêñ: + 996 (312) 62-47-48,
E-mail: zakupki@aris.kg 

Коммерческий кооператив «NOOR» (Нур)
в рамках проекта «Обеспечение доступа 

к рынкам» (ПОДР) финансируемый 
Международным Фондом 

Сельскохозяйственного Развития (МФСР)

ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР НА
строительные работы по строительству фермерского 

сарая в селе Учкун» 
Контракт №ATMP-Grant Agreement-LE-Zhanar and Bek LLC/FG Nur 

(Cooperative NUR)-2022-1

Çàèíòåðåñîâàííûå êîìïàíèè ìîãóò ïðèîáðåñòè ïîëíûé êîìïëåêò 
òåíäåðíûõ äîêóìåíòîâ ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ïèñüìåííîãî çàÿâëå-
íèÿ, ïî àäðåñó:

Àäðåñ: Êûðãûçñêàÿ Ðåñïóáëèêà, Íàðûíñêàÿ îáëàñòü, Íàðûíñ-
êèé ðàéîí, ñåëî Ó÷êóí, óë. Èñìàèëà Ìîëäî, 16 

Òåëåôîí: +996 (554) 28-88-22; +996 (701) 41-14-11, +996 (558) 
41-14-11

Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: dos78@yandex.com; noorkg@mail.ru    
Êîíêóðñíûå ïðåäëîæåíèÿ äîëæíû áûòü äîñòàâëåíû íå ïîçäíåå 

25 àâãóñòà 2022 ãîäà, 14.00 ÷àñîâ (ìåñòíîå âðåìÿ) ïî àäðåñó óêà-
çàííóþ â òåíäåðíûõ äîêóìåíòàõ.

Ïðåä - òåíäåðíàÿ êîíôåðåíöèÿ áóäåò ïðîâîäèòüñÿ â 11.00 ÷àñîâ 
(ìåñòíîå âðåìÿ) 10 àâãóñòà 2022 ãîäà, ïî àäðåñó: Êûðãûçñêàÿ 
Ðåñïóáëèêà, ã. Áèøêåê, áóëüâàð Ýðêèíäèê, 2 (çäàíèå âòîðîãî 
îôèñà ÀÐÈÑ, êîíôåðåíö-çàë).

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ïî íàèìåíîâàíèþ, êîëè÷åñòâó òåõ-
íèêè/îáîðóäîâàíèÿ è ñîäåðæàíèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî íèæåóêàçàí-
íîìó àäðåñó, â ðàáî÷èå äíè ñ 9.00 äî 18.00 ÷àñîâ:

Àäðåñ: Êûðãûçñêàÿ Ðåñïóáëèêà, Íàðûíñêàÿ îáëàñòü, Íàðûíñ-
êèé ðàéîí, ñåëî Ó÷êóí, Èñìàèëà Ìîëäî, 16 

Òåëåôîí: +996 (554) 28-88-22; +996 (701) 41-14-11, +996 (558) 
41-14-11

Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: dos78@yandex.com; noorkg@mail.ru     

À òàêæå ïî àäðåñó:
720040, Êûðãûçñêàÿ Ðåñïóáëèêà, 
ã. Áèøêåê, óë. Áîêîíáàåâà, 102, 11 êàá.
òåë.: + 996 (312) 62-07-52, 30-18-05,
ôàêñ: + 996 (312) 62-47-48,
E-mail: zakupki@aris.kg 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И КОММУНИКАЦИЙ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ИССЫК-КУЛЬСКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ДЕПАРТАМЕНТА НАЗЕМНОГО И  ВОДНОГО ТРАНСПОРТА 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ОРГАНИЗАЦИЮ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ 
НА НИЖЕУКАЗАННЫХ МАРШРУТАХ:

¹
ï/ï

Íîìåð 
ëîòà

Íîìåð è 
íàèìåíîâàíèå 

ìàðøðóòà

Âðåìÿ îòïðàâëåíèÿ 
àâòîáóñîâ

Ìåñòî îòïðàâêè 
àâòîáóñîâ

Ïîòðåáíîå 
êîëè÷åñòâî 
àâòîáóñîâ

1 3 ¹589 Áîç-Ó÷óê 
– Áèøêåê  

(ìèêðîàâòîáóñ)

10-50, 12-50. 
(÷åðåç äåíü)

ôèëèàë «Êàðàêîë ÀÂ» 
ìåñòî îòïðàâêè ñåëî 

Áîç-Ó÷óê
3

Îáð.10-50, 12-50. 
(÷åðåç äåíü)

ÃÏ «Êûðãûç àâòîáåêåòè»

2 ¹569 Òåïëîêëþ÷åíêà 
– Áèøêåê 
(ñåâåðîì) 

(ìèêðîàâòîáóñ)

9-45, 15-40. 
(÷åðåç äåíü)

ôèëèàë «Êàðàêîë ÀÂ» 
ìåñòî îòïðàâêè ñåëî 

Òåïëîêëþ÷åíêà

3

Îáð. 9-50, 15-40.
(÷åðåç äåíü)

ÃÏ «Êûðãûç àâòîáåêåòè»

3 4 ¹502  Êàðàêîë 
– Áèøêåê (þãîì 
ìèêðîàâòîáóñ)

7-10, 18-20. 
(÷åðåç äåíü)

ôèëèàë «Êàðàêîë ÀÂ» 3

Îáð.14-30, 19-00.
(÷åðåç äåíü)

À/Â «Àê-Æîë»

4 ¹509 Êûçûë-Ñóó – 
Áèøêåê

(ìèêðîàâòîáóñ)

7-40, 8-40, 9-40, 
10-40, 11-30, 12-00, 

13-00, 17-30. (÷åðåç äåíü)

ìåñòî îòïðàâêè À/Ê. 
«Êûçûë-Ñóó»

11

Îáð. 7-45, 10-50, 11-50, 
12-50, 14-10, 15-30, 

16-30, 17-30. (÷åðåç äåíü)

À/Â «Àê-Æîë»

5 ¹561 Ëèïåíêà – 
Áèøêåê ìèêðîàâòîáóñ

7-00, 8-00. (÷åðåç äåíü) Ìåñòî îòïðàâêè ñåëî 
Ëèïåíêà À/Ê «Êûçûë-Ñóó» 3

Îáð.8-40, 11-40. 
(÷åðåç äåíü)

À/Â «Àê-Æîë»

6 ¹552 Áàðñêîîí – 
Áèøêåê

(ìèêðîàâòîáóñ)

6-25, 7-30, 8-30.
(÷åðåç äåíü)

Ìåñòî îòïðàâêè 
ñåëî Áàðñêîîí À/Ê 

«Áîêîíáàåâî»

4

Îáð. 9-30, 10-30, 13-50.
(÷åðåç äåíü)

ÃÏ «Êûðãûç àâòîáåêåòè»

7 ¹519 Æåòè-ªã¿ç – 
Áèøêåê 

 (ìèêðîàâòîáóñ)

8-00. (÷åðåç äåíü) Ìåñòî îòïðàâêè 
ñåëî Æåòè-Îãóç À/Ê 

«Êûçûë-Ñóó»

3

Îáð.8-30. (÷åðåç äåíü) À/Â «Àê-Æîë»

8 5

¹519 ê/ò Æåòè-ªã¿ç – 
Áèøêåê ìèêðîàâòîáóñ

7-10. ÷åðåç äåíü Ìåñòî îòïðàâêè 
ê/ò Æåòè-ªã¿ç À/Ê 

“Êûçûë-Ñóó”

3

Îáð. 11-10.
÷åðåç äåíü

ÃÏ «Êûðãûç àâòîáåêåòè»

9
¹503 ñàí. 

Èññûê-Êóëü – Áèøêåê 
ìèêðîàâòîáóñ

7-15. ÷åðåç äåíü Ìåñòî îòïðàâêè 
ñàí. Èññûê-Êóëü À/Ê 

“Êûçûë-Ñóó”

3

12-10. ÷åðåç äåíü ÃÏ «Êûðãûç àâòîáåêåòè»

Ïðèìå÷àíèå: Â ðàíåå âûïóùåííîì òèðàæå ãàçåòû «Ýðêèí-Òîî» çà ¹58 ñòðàíèöà 21 îò 05.07.2022 
ãîäà ïîðÿäêîâûì íîìåðîì 1, ëîò ¹1 ìàðøðóò ¹401 Êàðàêîë – Áèøêåê (ñåâåðîì, àâòîáóñ) âðåìÿ 
îòïðàâëåíèÿ 23-50. îáðàòíî 23-50 èñêëþ÷åí èç ðàñïèñàíèÿ è âíåñåíî èçìåíåíèå â ïîòðåáíîå êîëè-
÷åñòâî àâòîáóñîâ ñ 7 íà 6.

Â êîíêóðñå ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå, ëþáûå þðèäè÷åñêèå è ôèçè÷åñêèå ëèöà, çàðåãèñòðèðîâàííûå êàê 
ñóáúåêòû ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, èìåþùèå ñîîòâåòñòâóþùèå ëèöåíçèè íà îðãàíèçàöèþ 
ïàññàæèðñêèõ ïåðåâîçîê.

Çàÿâêè íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî îáúÿâëåíèÿ åæåäíåâíî ñ 9.00 äî 
17.00 ÷. äàòà îïóáëèêîâàíèÿ 26.07.2022 ã. ïîñëåäíèé ñðîê ïîäà÷è çàÿâîê äî 24.08.2022 ã. Íà÷àëî êîíêóð-
ñà 25.08.2022 ã. â 10.00 ÷àñîâ óòðà.

Ïî àäðåñó: Èññûê-Êóëüñêàÿ îáë., ã.Êàðàêîë, óë. Êóðåíêååâà, 85, òåë.: (03922) 3-02-93, (0507) 70-06-65. 
Ó÷àñòíèêè êîíêóðñà ìîãóò ïîëó÷èòü ïîëíóþ èíôîðìàöèþ è êîíêóðñíûå äîêóìåíòû ïî âûøåóêàçàííîìó 
àäðåñó.

ОАО «Жилищно- 
сберегательная 

кредитная компания 
Ак-Босого»

«В соответствии с решением 
Совета директоров ОАО 

«Жилищно-сберегательная 
кредитная компания 
Ак-Босого» с 22 июля 

2022 года были прекращены 
полномочия Усуповой Айзаады 

Тынайбековны в должности 
Заместителя Председателя 

Правления»

Открытое акционерное общество 
«ПОЛИБЕТОН»

информирует о существенных фактах, затрагивающих 
финансово-хозяйственную деятельность:

Èçìåíåíèÿ â ðàçìåðå ó÷àñòèÿ ëèö, âõîäÿùèõ â îðãàíû óïðàâëå-
íèÿ ýìèòåíòà, â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà, à òàêæå äîëè âëàäåëü-
öåâ 5 è áîëåå ïðîöåíòàìè öåííûõ áóìàã:

18 èþëÿ 2022 ãîäà ó Ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâëåíèÿ Òàøïàåâà Áàêû-
òà Æàêøûëûêîâè÷à èçìåíèëàñü äîëÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå.

Äî èçìåíåíèÿ êîëè÷åñòâî ïðèíàäëåæàùèõ ïðîñòûõ àêöèé ñîñ-
òàâëÿëî 6888, ïðèâèëåãèðîâàííûõ àêöèé ñîñòàâëÿëî 275, ÷òî ñîñ-
òàâëÿåò 5,6%.

Ïîñëå èçìåíåíèÿ Ïðåäñåäàòåëü Ïðàâëåíèÿ Òàøïàåâ Áàêûò Æàê-
øûëûêîâè÷ âëàäååò ïðîñòûìè àêöèÿìè â êîëè÷åñòâå 7856, ïðèâè-
ëåãèðîâàííûìè 337, ÷òî ñîñòàâëÿåò 6,4%.

21 èþëÿ 2022 ãîäà ó àêöèîíåðà Ãàëóøêèíà Àíòîíà Ñòàíèñëà-
âîâè÷à èçìåíèëàñü äîëÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå.

Äî èçìåíåíèÿ êîëè÷åñòâî ïðèíàäëåæàùèõ ïðîñòûõ àêöèé ñîñòàâ-
ëÿëî 17178, ïðèâèëåãèðîâàííûõ àêöèé ñîñòàâëÿëî 308, ÷òî ñîñòàâ-
ëÿåò 13,68%.

Ïîñëå èçìåíåíèÿ Ãàëóøêèí Àíòîí Ñòàíèñëàâîâè÷ âëàäååò 
ïðîñòûìè àêöèÿìè â êîëè÷åñòâå 21972, ïðèâèëåãèðîâàííûìè 328, 
÷òî ñîñòàâëÿåò 17,44%.

Íîìèíàëüíàÿ ñòîèìîñòü 1 àêöèè – 0,55 ñîì.

ОАО «ОКБ «ААЛАМ» 
ИНФОРМИРУЕТ О РАЗОВОЙ СДЕЛКЕ ЭМИТЕНТА, 

размер которых, либо стоимость имущества по которым 
составляет 10 и более процентов от активов эмитента на 

дату сделки; факт заключения договора или иного документа 
и/или факт государственной регистрации такого договора, 
предметом которого является приобретение, получение или 
передача во временное пользование сроком свыше одного года 

либо отчуждение недвижимого имущества, независимо от 
площади недвижимого имущества:

20 èþëÿ 2022 ãîäà ÎÀÎ «ÎÊÁ «ÀÀËÀÌ» (ã. Áèøêåê, óë. Øîïîêî-
âà, 89) ïðîäàëî ïî äîãîâîðó êóïëè-ïðîäàæè íåäâèæèìîãî èìóùåñò-
âà ÎÀÎ «Áàêàé Áàíê» (ã. Áèøêåê, óë. Ìè÷óðèíà, 56) íåæèëîå ïîìå-
ùåíèå, íàõîäÿùååñÿ ïî àäðåñó: ã. Áèøêåê, óë. Áîêîíáàåâà, 16 çà 
ñóììó â ðàçìåðå 26 266 000 ñîìîâ.

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î ïðàâå 

ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíóþ 
äîëþ ¹0314 (îò 27.02.1999 ã.) 

íà èìÿ Êóëáàëäèåâà 
Êóðóøáåêà ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-399

Ñ/Î-297

Ñ/Î-298 Ñ/Î-299



2022-жылдын  26-июлу14
Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити

Кызыл-Кыя шаардык соттук 
аткаруучулар кызмат бєлїмїнїн

аткаруу єндїрїшїнє алынган Баткен облусунун Кызыл-Кыя 
шаардык сотунун 16.09.2021-жылдагы №ГД-378/21 Ба3 сандуу 
аткаруу документин аткаруу максатында, ХNW 51360 №977-2L 

їлгїсїндєгї 2013-жылы чыгарылган, сериялык номери 13082942, 
мотор No X 1309447, №03-24 ТRАВ мамлекеттик номерлїї 

экскаватор баштапкы (старттык) баасы 1 086 000 
(бир миллион сексен алты миў) сомго бааланып, соода-сатык 

(аукцион) 12.08.2022-жылы саат 10.00дє эл алдында ачык соода-
сатык аркылуу сатылуусу жєнїндє жарыялайт.

Ñîîäà-ñàòûê ÕÍW 51360 ¹977-2L ¿ëã¿ñ¿íäºã¿ 2013-æûëû ÷û-
ãàðûëãàí, ñåðèÿëûê íîìåðè 13082942, ìîòîð No X 1309447,                     
¹03-24 ÒRÀÂ ìàìëåêåòòèê íîìåðë¿¿ ýêñêàâàòîð Êûçûë-Êûÿ øààð-
äûê ÑÀÊÁíûí èìàðàòûíäà ñîîäà-ñàòûê (àóêöèîí) 12.08.2022-æûëû 
ñààò 10.00äº ºòêºð¿ëºò.

À÷ûê ñîîäà-ñàòûêêà (àóêöèîíãî) êààëîî÷óëàð Êûçûë-Êûÿ 
øààðäûê ÑÀÊÁíûí ÁÈÊ 129056, ëèö. ñ÷. 904802411 äåïîçèòòèê 
1290562380020130 ñ÷åòóíà, ñîîäà-ñàòûêêà ýêè ê¿í êàëãàíãà ÷åéèí 
àëãà÷êû ñòàðòòûê áààíûí 5%ûí òºã¿¿ñ¿ çàðûë.

À÷ûê ñîîäà-ñàòûêòûí æå¢¿¿÷¿ñ¿ ñîîäà-ñàòûê ºòêºíäºí êèéèí 7 
ê¿íä¿í è÷èíäå ñîîäà-ñàòûêòà áààëàíãàí ñóììàíû òîëóãó ìåíåí òº-
ã¿¿ñ¿ çàðûë.

Ýñêåðò¿¿: ýãåðäå æå¢¿¿÷¿ 7 ê¿íä¿í è÷èíäå ñîîäà-ñàòûêòà áàà-
ëàíãàí ñóììàíû òîëóãó ìåíåí òºêïºãºí ó÷óðäà, àíûí ñîîäà-ñàòûê 
àëäûíäà òºã¿ëãºí ñóììàñû àãà êàéòàðûëáàéò, òîëóãó ìåíåí ìàìëå-
êåò ïàéäàñûíà ºòºò.

À÷ûê ñîîäà-ñàòûêêà êààëîî÷óëàð áîëñî Êûçûë-Êûÿ øààðäûê ÑÀÊÁ-
íûí ñîòòóê àòêàðóó÷óñó Õàøèìîâ Äàâëàòáåê Àáäóâàëèåâè÷êå êàéðûë-
ñà¢ûçäàð áîëîò. 

Áàé. òåë.: (03657) 5-00-65, (0778) 18-90-52                                                                             
ñààò 8.30äàí 17.30ãà ÷åéèí.

Â ñâÿçè ñ óòåðåé áëàíêè ðàçðåøåíèé ÎñÎÎ «Ïðàéì Òðàíñ» 

¹ Ñòðàíà ÀÒÑ Áëàíê 

1 Ëàòâèÿ 01KG1620M 333963 

2 Ëàòâèÿ 01KG1034M 334045 

3 Ëèòâà 01KG2231M 36968 

4 Êàçàõñòàí 01KG389ABX 14535 

5 Êàçàõñòàí 08KG625AAZ 14786 

6 Êàçàõñòàí Â1117ÀÀ 14788 

7 Ýñòîíèÿ 01KG2231M 2957 

8 Ïîëüøà 01KG1620M 5462618 

9 Ëèòâà PER_PT2 262318 

10 Ëèòâà 01KG1644M 262476 

11 Ëèòâà PER_PR6 263087 

12 Ëèòâà PER_PR6 263088 

13 Ëèòâà PER_PT1 543870 

14 Ëèòâà PER_PT1 543871 

15 Ëèòâà PER_PR5 543875 

16 Ëèòâà PER_PR4 543876 

17 Êàçàõñòàí S2988Q 14858 

18 Êàçàõñòàí 08KG201ABF 14860 

19 Ëèòâà 01KG1034M 117583 

20 Ëèòâà 01KG1620M 545682 

21 Ëèòâà 01KG1645M 545684 

22 Êàçàõñòàí 01KG1035M 14429 

23 Ëàòâèÿ PER_PR1 338732 

24 Ëàòâèÿ 01KG1035M 343113 

ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûìè. 
Í-390

ГП по землеустройству 
«Кыргызгипрозем» при СЗР при МСХ 

требуются IT- спец. для реал. проектов Цифровизации 
согл. Распор. КМ 240-р "на цифровую экономику" 

Автоматизированной инф. системы.  

ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß:

• Âûñøåå èëè ñðåäíåå ïðîô. îáðàçîâàíèå â îáëàñòè èíô-õ òåõ-
íîëîãèé; çíàíèå îäíîãî èç ÿçûêîâ ïðîãðàììèðîâàíèÿ: C#/.NET, 
.Net Framework, ASP .Net MVC èëè Java EE (EJB, JSF, JPA, JTA), 
Java Spring, PHP, Python; çíàíèå HTML, CSS, JS, jQuery, AJAX;

Ðåçþìå îòïðàâëÿòü íà ïî÷òó: gpi.giprozem1@mail.ru

Лебединовский айыл окмоту
ОБЪЯВЛЯЕТ ОТКРЫТЫЕ ТОРГИ ПО ПРОДАЖИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ГРУЗОВЫХ АВТОМАШИН МОДЕЛИ:
Косилка Плюшилка 1989 г.в. - стартовая стоимость составляет – 

396 600 (триста девяносто шесть тысяч шестьсот) сом.
Прессподборщик механизм 1988 г.в. - стартовая стоимость 

составляет – 90 600 (девяносто тысяч шестьсот) сом.

Òîðã ñîñòîèòñÿ 30 àâãóñòà 2022 ãîäà â 15.00 ÷àñîâ â çäàíèè Ëå-
áåäèíîâñêîãî àéûë îêìîòó.

ЖОГОЛДУ
УТЕРЯ

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
óäîñòîâåðåíèÿ íà ïðàâî 
âðåìåííîãî ïîëüçîâàíèÿ 

çåìåëüíûì ó÷àñòêîì 
ñåðèè Â ¹024338 íà èìÿ 
Ñóëàéìàíîâà ×ûíãûçà 

Ñóéîðêóëîâè÷à ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-392

Áàçàð-Êîðãîí ðàéîíóíóí 
Ñåéäèêóì àéûë àéìàãûíûí 

Êûçûë-Àé àéûëûíäàãû 
¹9 Æ.Àñàíîâ îðòî 

ìåêòåáèíå òààíäûê æåð 
òèëêåñèíèí æåð ó÷àñòîãóíà 

áîëãîí æåêå ìåí÷èê óêóãó 
æºí¿íäº  ìàìëåêåòòèê àêò 

æîãîëãîíäóãóíà áàéëàíûøòóó 
æàðàêñûç äåï òàáûëñûí.

À.

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ. 
àêòà î ïðàâå ÷àñòíîé 

ñîáñòâåííîñòè íà 
çåìåëüíûé ó÷àñòîê 

ÏÈÍ: 22607198800521 íà èìÿ 
Ìàòÿêóáîâà Ñàðäîðáåêà 

Ðóñòàìæàíîâè÷à ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Ï/Ï-769

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
óäîñòîâåðåíèÿ íà ïðàâî 
âðåìåííîãî ïîëüçîâàíèÿ 

çåìåëüíûì ó÷àñòêîì 
ñåðèè Â ¹030800 íà èìÿ 

Áàçàðêóëîâà Óñåíáàÿ 
Øàìøèáåêîâè÷à ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-396

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î 
ãîñóäàðñòâåííîé 

ðåãèñòðàöèè ÈÏ Àêèí 
êûçû Æûëäûç 

êîä ÎÊÏÎ 27790639 
(îò 21.10.2013 ã.), 

ÈÍÍ 12805199301613 ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. Í-397

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ. 
àêòà î ïðàâå ÷àñòíîé 

ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé 
ó÷àñòîê ¹0048756 

(îò 26.05.2005 ã.) ¹163 íà 
èìÿ ×ûëïàêîâîé Äèëàðû 

ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì.
Í-398

Ìàìëåêåòòèê êàòòîî 
êûçìàòûíûí Íîîêàò 

ðàéîíäóê áàøêàðìàëûãû 
òàðàáûíàí Èñàíîâ àòûíäàãû 

àéûë àéìàãûíûí òóðãóíó 
Ìàòèñìàíîâ Ìàìàòàëè 

Ñàëèåâè÷êå òààíäûê 
èäí. ¹5-05-10-1006-1024, 

× ¹1091994 ìàìëåêåòòèê 
àêòûñû æàíà òåõíèêàëûê 
ïàñïîðòó æîãîëãîíäóãóíà
 áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí. 
Ï/Ï-755

Ò¿ï ðàéîíóíóí Òîêòîÿí àéûëûíûí òóðãóíó Àñàíàëèåâ 
Òàøòàíáåêòèí íààìûíäàãû æàíà àíûí ¿é-á¿ëºñ¿íº 
òèåøåë¿¿ áîëãîí 25.03.1994-æûëû áåðèëãåí æàëïû 

æåð ¿ë¿ø¿-3,02 ãà æåð ¿ë¿ø¿íºí ïàéäàëàíóóãà 
óêóê áåð¿¿÷¿ ñåðèÿñû ÈÊÒÏ ¹200522, èäåíò.êîäó 
2-05-11-0004-0146 æåð ê¿áºë¿ã¿ æîãîëãîíäóãóíà 

áàéëàíûøòóó æàðàêñûç äåï òàáûëñûí.
Ï/Ï-106

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
óäîñòîâåðåíèÿ íà ïðàâî 
âðåìåííîãî ïîëüçîâàíèÿ 

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
ñåðèè Â ¹028724 íà èìÿ 
Àñàíáàåâà Òààëàéáåêà 
Áóêàðàåâè÷à ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-394

Ñ/Î-290

Ñ/Î-291

Начисленные и (или) выплачиваемые (выплаченные) 
доходы по ценным бумагам эмитента.

ОАО «МФК «АБН» 
объявляет о выплате доходов за третий процентный период по 
именным процентным облигациям третьего выпуска. Выплата 

доходов будет осуществляться с 5 августа 2022 года 
(KG 0203211519).

• Íîìèíàëüíàÿ ñòîèìîñòü îáëèãàöèè - 1 000 ñîì
• Ðàçìåð äîõîäà íà îäíó îáëèãàöèþ (3 âûïóñê) - 16%

Ñïèñîê âëàäåëüöåâ îáëèãàöèé, èìåþùèõ ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ïðî-
öåíòíîãî äîõîäà, îïðåäåëÿåòñÿ íà äàòó 2 àâãóñòà 2022 ã.

Ôîðìà âûïëàòû - äåíåæíûå ñðåäñòâà.
Âûïëàòà ïðîöåíòîâ áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ 

äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà áàíêîâñêèé ñ÷åò äåðæàòåëÿ îáëèãàöèé, ñîã-
ëàñíî ïîäàííîãî èì çàÿâëåíèÿ, ëèáî â îôèñå ÎÀÎ «ÌÔÊ «ÀÁÍ» ïî 
àäðåñó: ã. Áèøêåê, 4 ìêðí., ¹35/1.

Ñïðàâî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ ïî òåë.: 51-11-51; www.abn.kg
Òðåòèé âûïóñê îáëèãàöèé ÎÀÎ «ÌÔÊ «ÀÁÍ» çàðåãèñòðèðîâàí Ãî-

ñóäàðñòâåííîé ñëóæáîé ðåãóëèðîâàíèÿ è íàäçîðà çà ôèíàíñîâûì 
ðûíêîì ïðè Ìèíèñòåðñòâå ýêîíîìèêè è ôèíàíñîâ Êûðãûçñêîé Ðåñ-
ïóáëèêè 25 îêòÿáðÿ 2021 ã. (KG 0203211519).

Í-395

Департамент государственных 
закупок при Министерстве финансов 

Кыргызской Республики 
в соответствии с Законом Кыргызской Республики 

«О государственной гражданской службе».
ОБЪЯВЛЯЕТ ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС 

по отбору кандидатов для включения в резерв кадров 
Департамента государственных закупок при Министерстве 
финансов Кыргызской Республики по следующим группам 

должностей: (категория Г-Б), (категория С-Б), 
(категория М-А, М-Б).

ÎÁÙÈÅ ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÎÍÍÛÅ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß 
ÄËß (ÎÑÍÎÂÍÎÉ ÒÅÑÒ):

- äëÿ ãëàâíûõ è ñòðàøèõ àäìèíèñòðàòèâíûõ ãîñóäàðñòâåí-
íûõ äîëæíîñòåé:

1) Êîíñòèòóöèÿ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè;
2) Êîíñòèòóöèîííûé Çàêîí Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè «Î Êàáèíåòå 

Ìèíèñòðîâ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè»;
3) Òðóäîâîé êîäåêñ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè;
4) Çàêîí Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè «Î ïîðÿäêå ðàññìîòðåíèÿ îáðà-

ùåíèé ãðàæäàí»;
5) Çàêîí Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñ-

êîé ñëóæáå è ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå»;
6) Çàêîí Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè «Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àê-

òàõ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè»;
7) Çàêîí Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè «Î êîíôëèêòå èíòåðåñîâ»;
8) Çàêîí Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè «Î äîñòóïå ê èíôîðìàöèè, íàõî-

äÿùåéñÿ â âåäåíèè ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ è îðãàíîâ ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè»;

9) Çàêîí Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè «Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè»;
10) Òèïîâàÿ èíñòðóêöèÿ ïî äåëîïðîèçâîäñòâó â Êûðãûçñêîé Ðåñ-

ïóáëèêå, óòâåðæäåííàÿ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êûð-
ãûçñêîé Ðåñïóáëèêè îò 3 ìàðòà 2020 ãîäà ¹120.

- äëÿ ìëàäùèõ ãðóïïû àäìèíèñòðàòèâíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ 
äîëæíîñòåé:

1) Êîíñòèòóöèÿ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè;
2) Çàêîí Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè «Î ïîðÿäêå ðàññìîòðåíèÿ îáðà-

ùåíèé ãðàæäàí»;
3) Çàêîí Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñ-

êîé ñëóæáå è ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå»;
4) Çàêîí Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè «Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àê-

òàõ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè»;
5) Çàêîí Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè «Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè»;
6) Òèïîâàÿ èíñòðóêöèÿ ïî äåëîïðîèçâîäñòâó â Êûðãûçñêîé Ðåñ-

ïóáëèêå, óòâåðæäåííàÿ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êûð-
ãûçñêîé Ðåñïóáëèêè îò 3 ìàðòà 2020 ãîäà ¹120. 

Ïîäðîáíàÿ  èíôîðìàöèÿ ðàçìåùåíà íà ñàéòàõ:
www.minfin.kg.  www.mkk.gov.kg.

- çàÿâëåíèå íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå ñ óêàçàíèåì ãðóïïû äîëæíîñ-
òåé íà èìÿ ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè Äåïàðòàìåí-
òà ïî ãîñóäàðñòâåííûì çàêóïêàì ïðè Ìèíèñòåðñòâå ôèíàí-
ñîâ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè Ñàáèðîâó Î.Ê.;

- ëè÷íûé ëèñòîê ïî ó÷åòó êàäðîâ ñ ôîòîãðàôèåé (3õ4), êîí-
òàêòíûå òåëåôîíû;

- ðåçþìå;
- àâòîáèîãðàôèÿ;
- äîêóìåíòû ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññèîíàëüíîé 

îáðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû è êâàëèôèêàöèþ (êîïèÿ òðóäîâîé 
êíèæêè, êîïèè äîêóìåíòîâ îá îáðàçîâàíèè, î ïîâûøåíèå êâà-
ëèôèêàöèè,  î ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè ó÷åíîãî çâàíèÿ, çà-
âåðåííûå íîòàðèàëüíî èëè ñëóæáàìè óïðàâëåíèÿ ïåðñîíàëîì 
ïî ìåñòó ðàáîòû).

Íåîáõîäèìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå äîêóìåíòû äîëæíû áûòü 
ïðåäñòàâëåíû äî 4 àâãóñòà 2022 ãîäà â 18.00 ÷àñîâ ïî ñëåäóþùåìó 
àäðåñó: ã. Áèøêåê, áóëüâàð Ýðêèíäèê, 58 à, 7 ýòàæ, 701 êàáèíåò ñ 
9.00 äî 18.00 ÷àñîâ, îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó: (0312) 62-58-72 (äî-
ïîëíèòåëüíî 2312), (0312) 62-53-13 (2341), (0705) 99-97-44.

Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ ðàçìåùåíà íà ñàéòàõ:
www.minfin.kg.  www.mkk.gov.kg.

Ñ/Î-292

Кыргыз Республикасынын 
Тышкы иштер министрли-
гинин Борбордук аппараты-
нын, Кыргыз Республикасы-
нын дипломатиялык кызмат 
органдарынын чет єлкєлєр-
дєгї мекемелеринин жана ве-
домстволук уюмдарынын жа-
мааты Кыргыз Республикасы-
нын тышкы иштер министри 
Кулубаев Жээнбек Молдока-
новичке, туугандарына жана 
жакындарына анын бир туу-
ган иниси 

КУЛУБАЕВ Асылбек 
Молдокановичтин 

дїйнєдєн кайткандыгына бай-
ланыштуу тереў кайгыруу ме-
нен кєўїл айтат.

Орду толгус оор жоготууну 
теў бєлїшєбїз.

Ñ/Î-293



erkintoo@mail.gov.kg

Èíäåêñè: 68451
Áèçäèí äàðåãèáèç:

Бишкек шаары, 720040,
Абдумомунов кєчєсї, 193.

Áèçäèí ðåêâèçèòòåð: ð/ñ ¹1280010019784103 ÁÈÊ 128001 ÎÊÏÎ 20108596
ÈÍÍ. 00107199210141 ÇÀÎ Êûðãûçñêèé-Èíâåñòèöèîííî-Êðåäèòíûé Áàíê (ÊÈÊÁ)Гезит ээси: КР Министрлер Кабинети

Башкы редактор
АЛЕНОВ
Бахпурбек

Абдыкарович

Êàáûëäàìà
62-38-75

Башкы редактордун 1-орун басары
КАРБОСОВА Жазгїл – 62-38-77

Башкы редактордун орун басары
ДЫЙКАНОВА Жылдыз – 62-38-78

Коммерциялык директор

САТЫКУЛОВ Орункул – 62-19-06 факс
Уюлдук тел.:   (0705) 11-75-87

     (0773) 11-75-87

Жооптуу катчы
КУЛАТАЕВА Бактыгїл - 62-38-71

Бєлїмдєр:
Саясат, укук жана экономика 
бєлїмї – 66-22-27

Маданият, адабият жана 
спорт бєлїмї  – 62-38-71

Веб-сайт – 62-18-64

Коммерциялык бєлїм – 62-18-66

"Нормативдик актылар"
журналы – 62-38-71

Башкы эсепчи – 62-38-73

Компьютердик
борбор – 62-38-74

Жарнамалар кыргыз, орус, англис 
тилдеринде берилет.

Жарнамалардын мазмунуна
редакция жооп бербейт.

Мыйзамдар бир эле мезгилде кыргыз жа-
на орус тилдеринде "Эркин-Тоо" гезитин-
де жарыяланып, ал расмий жарыялоо бо-
луп эсептелет.
Автордун кєз карашы редакция нын позиция-
сын билдирбейт.

"Учкун" ААКнын 
басмаканасында басылды.

Áóéðóòìà ¹670. Íóñêàñû 4883

Áàñóóãà 25.07.2022-æ. ñààò 20.00äº áåðèëäè
Ñàòûê êåëèøèì áààäà

 ´ Юстиция министрлигинен 
берилген катталуу кїбєлїгї №592

Жумасына эки ирет:
шейшемби, жума 

кїндєрї чыгат.
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Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити

ОАО «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИПОТЕЧНАЯ КОМПАНИЯ»
ОБЪЯВЛЯЕТ ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НЕДВИЖИМЫХ ИМУЩЕСТВ.  

Ïóáëè÷íûå òîðãè ñîñòîÿòñÿ 30 àâãóñòà 2022 ãîäà.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà – ã. Áèøêåê, óë. Òîêòîãóëà, 228.
Âðåìÿ íà÷àëî òîðãîâ 14.00 ÷àñîâ.
Àóêöèîí ñîñòîèò èç äâåíàäöàòü ëîòîâ. Îòêðûòûå òîðãè íà êàæäîå íåäâèæèìîå èìóùåñòâî   áóäåò ïðîâî-

äèòüñÿ îòäåëüíî. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ áëàíêà íåîáõîäèìî îáðàòèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Áèøêåê, óë. Òîêòîãóëà, 228.   
Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî âíåñòè ãàðàíòèéíûé âçíîñ â ðàçìåðå 5 000 (ïÿòü òûñÿ÷) ñîìîâ è 

äî íà÷àëà òîðãîâ ïîäàòü çàÿâêó íà òîò ëîò, â êîòîðîì ó÷àñòíèê ïðèíèìàåò ó÷àñòèå. 
Ó÷àñòíèê, âíåñøèé ãàðàíòèéíûé âçíîñ â ðàçìåðå 5 000 (ïÿòü òûñÿ÷) ñîìîâ, ìîæåò ó÷àñòâîâàòü âî 

âñåõ äâåíàäöàòè ëîòàõ, ïðè óñëîâèè ïîäà÷è çàÿâêè íà êàæäûé ëîò îòäåëüíî.
Ãàðàíòèéíûé âçíîñ â ðàçìåðå 5 000 (ïÿòü òûñÿ÷) ñîìîâ íåîáõîäèìî ïåðå÷èñëèòü ïî ñëåäóþùèì 

ðåêâèçèòàì: ÎÀÎ «Ãîñóäàðñòâåííàÿ Èïîòå÷íàÿ Êîìïàíèÿ», ÈÍÍ: 00810201510086, ðàñ÷åòíûé ñ÷åò 
1350100027586931, ÎÀÎ «Àéûë Áàíê», ÁÈÊ 135001. 

Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå çàêàí÷èâàåòñÿ 26 àâãóñòà 2022 ãîäà â 16.00 ÷.
Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: ÎÀÎ «Ãîñóäàðñòâåííàÿ Èïîòå÷íàÿ Êîìïàíèÿ».
Äëÿ äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè îáðàùàòüñÿ â Îòäåë çàêóïîê è óïðàâëåíèÿ æèëèùíûì ôîíäîì ïî 

àäðåñó: ã. Áèøêåê, óë. Òîêòîãóëà, 228, òåë.: (0700) 11-18-87, (0312) 61-06-80.

Íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè ÎÀÎ «Ãîñóäàðñòâåííàÿ Èïîòå÷íàÿ Êîìïàíèÿ»

Ãàðàíòèéíûé âçíîñ 5 000 (ïÿòü òûñÿ÷) ñîì

Öåíà çà øàã ïîâûøåíèÿ 100 (ñòî) ñîì

Íà÷àëî àóêöèîíà 30 àâãóñòà 2022 ãîäà â 14.00 ÷àñîâ

Ìåñòî ïðåäâàðèòåëüíîãî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ã. Áèøêåê, óë. Òîêòîãóëà, 228

Ïðèìå÷àíèå

Ëîò Ñâåäåíèÿ ïî íåäâèæèìîìó èìóùåñòâó
Ñòàðòîâàÿ
ñòîèìîñòü

(ñîì)

Òåõíè÷åñêîå 
ñîñòîÿíèå

1 ëîò Êâàðòèðà îáùåé ïëîùàäüþ 112,3 êâ.ì., â òîì ÷èñëå æèëîé 
ïëîùàäüþ 63,2 êâ.ì., ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ã. Áèøêåê, 
óë. Ìîñêîâñêàÿ, äîì 191, êâ. ¹141

7 919 000,0 õîðîøåå

2 ëîò Êâàðòèðà îáùåé ïëîùàäüþ 112,3 êâ.ì., â òîì ÷èñëå æèëîé 
ïëîùàäüþ 62,4 êâ.ì., ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ã. Áèøêåê, 
óë. Ìîñêîâñêàÿ, äîì 191, êâ. ¹149

7 919 000,0 õîðîøåå

3 ëîò  Êâàðòèðà îáùåé ïëîùàäüþ 111,4 êâ.ì., â òîì ÷èñëå æèëîé 
ïëîùàäüþ 61,9 êâ.ì., ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ã. Áèøêåê, 
óë. Ìîñêîâñêàÿ, äîì 191, êâ. ¹153

7 855 500,0 õîðîøåå

4 ëîò Êâàðòèðà îáùåé ïëîùàäüþ 113,8 êâ.ì., â òîì ÷èñëå æèëîé 
ïëîùàäüþ 62,9 êâ.ì., ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ã. Áèøêåê, 
óë. Ìîñêîâñêàÿ, äîì 191, êâ. ¹157

8 024 800,0 õîðîøåå

5 ëîò Êâàðòèðà îáùåé ïëîùàäüþ 114,5 êâ.ì., â òîì ÷èñëå æèëîé 
ïëîùàäüþ 63,6 êâ.ì., ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ã. Áèøêåê, 
óë. Ìîñêîâñêàÿ, äîì 191, êâ. ¹161

8 074 100,0 õîðîøåå

6 ëîò Êâàðòèðà îáùåé ïëîùàäüþ 114,6 êâ.ì., â òîì ÷èñëå æèëîé 
ïëîùàäüþ 64,0 êâ.ì., ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ã. Áèøêåê, 
óë. Ìîñêîâñêàÿ, äîì 191, êâ. ¹165

8 081 200,0 õîðîøåå

7 ëîò Êâàðòèðà îáùåé ïëîùàäüþ 72,2 êâ.ì., â òîì ÷èñëå æèëîé ïëî-
ùàäüþ 38,9 êâ.ì., ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ã. Áèøêåê, óë.Ìîñ-
êîâñêàÿ, äîì 191, êâ. ¹240

3 972 000,0 áåç ðåìîíòà 
(ÏÑÎ)

8 ëîò Äâóõóðîâíåâàÿ êâàðòèðà (5-6 ýòàæè, ïåíòõàóñ), îáùåé ïîëåç-
íîé ïëîùàäüþ 195,6 êâ.ì., æèëîé ïëîùàäüþ 104,1 êâ.ì., ðàñ-
ïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ã. Áèøêåê, óë. Àæûáåêà Áààòûðà, äîì 
1/1, êâ. 20

10 076 500,0 õîðîøåå

9 ëîò Êâàðòèðà îáùåé ïëîùàäüþ 252,9 êâ.ì., æèëîé ïëîùàäüþ 
160,1 êâ.ì., ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ã. Áèøêåê, 7 ìêð-í, 
äîì 52/3, êâ. 62

15 320 400,0 õîðîøåå

10 
ëîò

Êâàðòèðà îáùåé ïëîùàäüþ 181,2 êâ.ì., æèëîé ïëîùàäüþ               
124,3 êâ.ì., ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ã. Áèøêåê, óë. Àæûáå-
êà Áààòûðà, ä. 2, êâ. 14

11 278 000,0 õîðîøåå

11 
ëîò

Êâàðòèðà îáùåé ïëîùàäüþ 112,9 êâ.ì., æèëîé ïëîùàäüþ            
78 êâ.ì., ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ã. Áèøêåê, óë. Áàêàåâà 
ä. 132, êâ. 98

8 031 900,0 õîðîøåå

12 
ëîò

Êâàðòèðà îáùåé ïëîùàäüþ 153,0 êâ.ì., æèëîé ïëîùàäüþ                
81,7 êâ.ì. (òåððàñà 27,1 êâ.ì., áàëêîí 4,8 êâ.ì.) ñ ïðè÷èòàþ-
ùåéñÿ äîëåé â ìåñòàõ îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíîì 
æèëîì äîìå, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ã. Áèøêåê, óë. Òîëî-
ìóøà Îêååâà, äîì 39/3, êâ. 35 (Ëèòåð À)

16 363 650,0 áåç ðåìîíòà 
(ÏÑÎ)

Подразделение службы судебных исполнителей 
Октябрьского района г.Бишкек
ПРОВОДИТ АУКЦИОН НА КВАРТИРУ:

общей полезной площадью - 61,5 кв.м., жилой площадью - 
39,9 кв.м., ИДН №1-04-12-0032-0007-01-039, находящуюся 
по адресу: г.Бишкек, 12 микрорайон, д. 16, кв. 39, 
принадлежащей Эдилбаеву Кадыркулу Чомоковичу на 
праве собственности, на основании договора купли 
продажи за №947 от 19.02.1994 года.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ ê 11.00 ÷àñàì 2 ñåíòÿáðÿ 2022 ãîäà ïî àäðåñó: 
ã.Áèøêåê, 12 ìèêðîðàéîí, ä. 16, êâ. 39. 

Ñòàðòîâàÿ ñòîèìîñòü êâàðòèðû ñîñòàâëÿåò – 2 632 627 ñîì.

Ëèöàì æåëàþùèì ó÷àñòâîâàòü íà (òîðãàõ) àóêöèîíàõ íåîáõîäè-
ìî âíåñòè ãàðàíòèéíûé âçíîñ â ðàçìåðå 5% îò ñòîèìîñòè çàëîãà 
êâàðòèðó, íà äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Îêòÿáðüñêîãî ðàéîíà ã. Áèøêåê                       
ð/ñ 4402032100000408, ÁÈÊ 440001, áàíê ïîëó÷àòåëÿ: Öåíòðàëüíîå 
êàçíà÷åéñòâà ÌÔÊÐ. Íàçíà÷åíèå: äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Îêòÿáðüñ-
êîãî ðàéîíà ã. Áèøêåê, êîä ïëàòåæà: 14511900.

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: (0708) 22-12-51, ñóäåáíûé èñïîëíèòåëü 
ÏÑÑÈ Îêòÿáðüñêîãî ðàéîíà ã. Áèøêåê Ìàòðàèìîâà Ì.Ý.

Ñ/Î-285

Ñ/Î-289

Нa основании заявлений граждан 
Н.Умарбаева от 20.07.2022 г. ГПП «Чон-Кемин» 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 
для выдачи в аренду земель на территории Нижне-Кеминского 

лесничества, в квартале №41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 для 
озеленения и для развития туризма. 

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå êîíêóðñà ïðèíèìàþòñÿ äî 30.08.2022 ã., ïî 
àäðåñó: ñ.Òîðò-Êóëü, óë.Àéòìàòîâà ¹17 â àäìèíèñòðàöèè  ÃÏÏ 
«×îí-Êåìèí».

Ïî èíòåðåñóþùèìñÿ âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ 
ïî òåë.: (0701) 55-51-83, (0701) 55-51-94. Í-391

ЖОГОЛДУ
УТЕРЯ

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà íà ïðàâî 
ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîé 
äîëåé ñåðèÿ ÒÊÁ ¹1-459

 íà èìÿ Àáäûáåêîâà 
Àáèðáåêà ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì.
Ï/Ï-014

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà íà ïðàâî 
ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîé 
äîëåé ñåðèÿ ÒÊÁ ¹1-458 

íà èìÿ Àáäûáåêîâà 
Àñàíêàí ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì.
Ï/Ï-012

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ. 
àêòà î ïðàâå ÷àñòíîé 

ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé 
ó÷àñòîê ñåðèÿ ¹0047536 

íà èìÿ Ñàâèíà Ñåðãåÿ 
Íèêîëàåâè÷à ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-389

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà íà ïðàâî 
ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîé 

äîëåé êîä 70323, ñåðèÿ ×Æ 
VIII-II ¹425 íà èìÿ Ìóêàøåâà 

Ìåäåðáåêà ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. Í-393

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î 
ãîñóäàðñòâåííîé 

ðåãèñòðàöèè ÈÏ Äóéøîáàåâà 
Çóëàéêà Àäûëîâíà 
êîä ÎÊÏÎ 28894812, 

ÈÍÍ 10109196100541  ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Ï/Ï-454

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Óëóòòóê êîîïñóçäóê 

ìàìëåêåòòèê êîìèòåòèíèí 
2030-àñêåð áºë¿ã¿í¿í  

Ìàéñêàÿ ÷åê àðà çàñòàâàñûíà 
òààíäûê  Àëà-Áóêà ðàéîíóíóí 

Àéðû-Òàì àéûëûíäàãû 
èìàðàòûíûí òåõíèêàëûê 

ïàñïîðòó (èäåíòèôèêàöèÿëûê 
êîäó 3-01-06-1001-1197) 

æîãîëãîíäóãóíà áàéëàíûøòóó 
æàðàêñûç äåï òàáûëñûí.

À.

Ñàëûæàíîâ Ìóõòàðæàí 
Êóøáàêîâè÷êå òààíäûê 
Áàçàð-Êîðãîí ðàéîíóíóí 

Ñåéäèêóì àéûë ºêìºò¿íº 
êàðàøòóó Æà¢û-Àáàä 

àéûëûíûí Ý.Ñàòûáàëäèåâ 
êº÷ºñ¿í¿í ¹14 äàðåãèíäåãè 
òóðàê æàéûíûí òåõíèêàëûê 

ïàñïîðòó æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí.
À.

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
УЛУТТУК БАНКЫ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК 
БАНКЫ ТЄМЄНКЇ БАГЫТ БОЮНЧА

АЧЫК СЫНАК ЖАРЫЯЛАЙТ:
- Мамлекеттик тилди єнїктїрїї жана документ менен иш алып 

баруу бєлїмїнє мєєнєттїї эмгек келишими боюнча иштєєгє 
талапкерлерди тандоо їчїн (корректордун жана секретарь-
референттин милдетин аткаруу їчїн) - 2 бирдик.

Документтер 2022-жылдын 8-августунда саат 17.00гє 
чейин кабыл алынат.

Сынакка катышуу їчїн талапкерлерге карата талаптар, 
алардын функционалдык милдеттери жана тиешелїї доку-
менттердин тизмеси Улуттук банктын www.nbkr.kg дареги 
боюнча сайтында («Ишке кабыл алуу»/ «Бош турган кыз-
мат орундары») жайгаштырылган.

Бардык суроолор боюнча тємєнкї дарек боюнча кайры-
лууга болот:

- Бишкек шаары, Чїй проспекти, 168 дареги боюн-
ча жайгашкан Улуттук банктын Персонал менен иш алып 
баруу бєлїмїнїн №117/1 бєлмєсїнє же (0312) 61-10-21, 
(0312) 66-90-18 телефондору аркылуу.



Шаардын кїнїнє кара-
та “Талас шаары – сиз 
билгенден да кєбї-

рєєк” аттуу форум болуп єттї. Фо-
рум шаардын инвестициялык, ту-
ристтик, экономикалык мїмкїнчї-
лїктєрїн кеўейтїїгє багытталды. 
Ага Бишкек шаарынан келген иш-
керлер, эксперттер, адистер рес-
публикалык, жергиликтїї бас-
ма сєз каражаттарынын 30га жа-
кын єкїлдєрї, блогерлер катыш-
ты. Форумду “Ормон” бренддик 
агенттигинин жетекчиси Бермет 
Турсалиева алып барды. Талас 

шаарынын мэри Аскар Шабда-
нов жыйынды ачып, шаардын єт-
кєн тарыхы, бїгїнкї абалы, ке-
лечеги тууралуу баяндама жаса-
ды. Акыркы жылдары шаардын 
бюджети 135 миллион сомдон 
155 миллион сомго кєбєйгєндї-
гї жана 2023-жылга чейин казы-
нанын кєлємїн 200 миллион сом-
го чейин кєтєрїї планы бар эке-
нин билдирди. Мындан тышкары 
инвестиция тартуу менен шаар 
ичинде 1000 жумуш орундуу ки-
йим тигїї фабрикасы, социалдык 
шаарча, эко-этнопарк куруу жана 

башка алгылыктуу долбоорлор 
ишке ашып жаткандыгын айтты. 
Форумда шаардын туристтик жа-
на инвестициялык мїмкїнчїлї-
гїн жогорулатуу боюнча ишкер 
Болсунбек Казаков, тейлєє кыз-
матын жакшыртуу боюнча Гїлзат 
Раимбекова, маданий мурастар-
дын сакталышы, туризмди єнїк-
тїрїї тууралуу коомдук ишмер Га-
мал Сооронкулова, “Кичи шаар-
ларды єнїктїрїї” тууралуу Атай 
Самыйбек, Талас шаарынын брен-
ди боюнча Максат Чакиев, бал єн-
дїрїїнїн жергиликтїї экономи-
канын єнїгїшїнє тийгизген таа-
сири боюнча Айжан Калмамбе-
това, кєчє спорту тууралуу Та-
мерлан Богатырев баяндама жа-
сашты. Мэриянын демилгеси ме-
нен шаар кїнїнє карата диаспо-
ралардын тамак-аштарынын жа-
на улуттук кийимдеринин жар-
манкеси болуп єттї. Ошондой эле 

“Бакубат-Талас” фонду тарабы-
нан каржыланып берилген айыл 
чарба техникаларынын кєргєз-
мєсї єттї. 

Шаар кїнїн белгилєєдє спорт-
тук ар кандай оюндарга да кеўи-
ри орун берилди. Сейил бакта, 
стадиондо мелдештер єттї. Ага 
шаар тургундары жана ар улут-
тун єкїлдєрї активдїї катышты. 
Иш-чараны мэр Аскар Шабданов 
ачып шаар тургундарын жана мей-
мандарын куттуктап, Талас шаары 

кубаттуу, єнїккєн шаарлардын ка-
тарына кошуларына ишеним арта-
рын билдирди. 

Шаар кїнїндє єзїнє тагылган 
мидеттерди так аткаргандыгы 
жана кесипкєйлїгї їчїн бир ка-
тар кызматкерлер "Талас шаары-
нын ардактуу атуулу" наамы ме-
нен сыйланышты. 

Иш-чарада Талас шаардык ке-
ўешинин тєрагасынын орун ба-
сары Азис Курамаев сєз сїйлєп, 
шаарды єнїктїрїї їчїн ынтымак-
ырашкердик керек экенин айт-
ты. Маданий иш-чара борбордук 
аянтка миўден ашуун кєрїїчїлєр-
дї топтоду. Концертти облустун 
Єнїктїрїї фонду каржылап берген 
жаўы сахна жана лед-экран кєр-
кїнє чыгарды. Эстрада жылдыз-
дары Гїлнур Сатылганова, Сул-
тан Садыралиев баштаган ырчы-
лар ырдап, элге жылуу маанай тар-
туулашты. 

Улуттук кийимдердин модага 
ылайыкталган кєргєзмєсї жана 
кєўїл ачкан оюн-зооктор уюшту-
рулду. “Сїйїктїї шаарым – Тала-
сым” деген концерт тїнкї саат 12де 
фейерверк менен жыйынтыкталды.

ТАЛАС ШААРЫНА – 78 ЖЫЛ

СЇЙЇКТЇЇ ШААРЫМ – 
ТАЛАСЫМ!
Талас шаары бир учурда “Ак чий” деп аталганын азыркы жаштар 
биле бербесе керек. Андан кийин 1877-жылдары олуя Дмитрий деген 
орус киши отурукташып, кийин анын атынан Дмитриевка деп да 
аталып жїргєн. Талас шаары деген атка 1944-жылы ээ болгон. 
Андан бери 80 жылга жакын убакыт єттї. Азыр бир кездеги айыл 
кєрїнїшїнєн арылып, чыныгы шаарга айланды. Жакында Талас 
шаарынын 78 жылдык юбилейи белгиленди. 

Европалык єнїктїрїї жана ре-
конструкциялоо банкы тарабы-
нан  каржыланган жалпы сумма-
сы 5 миллион еврону тїзгєн  “Та-
лас шаарынын таза суу жана ка-
нализация системасын жаўыртуу” 
долбоорунун алкагында кєп кабат-
туу їйлєрдїн короолоруна асфальт 
тєшєлдї. 6000 даана суу эсептєє-
чї аппараттар алынып келинип, 
1000 даанасы орнотулду жана ор-
нотуу улантылып жатат. Бїгїн-
кї кїндє долбоордун 2-фазасы-
нын техникалык-экономикалык 
негиздемеси даярдалууда. Анын 

негизинде канализация система-
сын тазалоочу заманбап жайдын  
курулушу жана калктын 40 пайы-
зы канализация тїйїнїнє кошул-
макчы. 

“Ас-Сафа” коомдук бирикмеси-
нин демєєрчїлїгї менен 1,5 чакы-
рым таза суу тїтїктєрї сатылып 
алынган. Бириккен улуттар ую-
мунун Дїйнєлїк азык-тїлїк прог-
раммасынын алкагында 26 жу-
мушчу тартылып, “Таза-Суу” му-
ниципалдык ишканасы техникала-
рынын жардамы менен Талас шаа-
рынын “Жаштык” кичи районунун 

Алымбеков, Токтогулов, Байтере-
ков, Кїрєўкеев кєчєлєрїнє узун-
дугу 1400 метр аралыкка таза суу 
тїтїктєрї орнотулду.

“Талас шаарынын таза суу жа-
на саркынды сууну кабыл алуу тї-
йїндєрїн жаўылантуу” долбоору 
кредиттик жана гранттык каржы-
лоодон жалпысынан 4 668 302, 72 
евро жумшалып, жалпы каржылоо 
94 пайызга аткарылган. Ошондой 
эле долбоордун негизинде ишка-
нага Камаз унаасы алынган. Дол-
боордон їнємдєлгєн каражаттан 
кварталдык калыбына келтирїї 

иштери каралып 660,0 миў сомдук 
еврого кєп кабаттуу їйлєрдїн ор-
тосундагы жана їйлєрдїн жер тє-
лєсїнє чейинки суу тїтїктєрї ал-
маштырылган. Э. Мадиев, Ч. Бай-
тереков кєчєлєрїнїн аралыгында 
суу тїтїктєрї жаткырылган. Баш-
кы суу курулмасында дренаждык 
система казылып ишке берилген. 
Ошондой эле кєп кабаттуу турак 
їйлєрдїн аралыктарына жалпы 
аянты 5470 м кв. жол каралып, ас-
фальт тєшєє иштери аткарылган. 
Долбоордун 1-фазасындагы атка-
рылуучу иштердин аяктоочу эта-
бы катары каралган жалпы сум-
масы 349,0 миў еврону тїзгєн суу 
эсептєєчї аппараттар алынып ке-
линип, 300 даанасы орнотулган.

Талас жылуулук камсыздоо иш-
канасынын отканалары оўдоп-
тїзєєдєн єттї. 2021-2022-жылдын 
кїз-кыш мезгилине карата оўдоо 
иштерине 3 млн 442 миў сом сарп-
талган. Кардарлардын санын кє-
бєйтїї боюнча №1 отканага ка-
раштуу Ч.Сатаев 28 А жана А.О-
гомбаев №103 кєп кабаттуу їйлєр 
борбордук жылуулук системасына 
кошулду. №5 отканага Осмонкулов 
кєчєсїндє жаўы салынып жаткан 
40 батирлїї кєп кабаттуу турак їй 
туташтырылды. Ошондой эле Та-
лас шаарындагы №15”Ак-Бешик” 
балдар бакчасы да кошулду. 

Талас шаарын кєрктєндїрїї 

максатында “Талас жашыл чарба” 
муниципалдык ишканасы тарабы-
нан 14560 даана бир жылдык гїл-
дєр тигилип, 311 даана ар кандай 
дарактардын кєчєттєрї отургузул-
ган. 340 000 сомго фонтандын ай-
магына жаныбарлардын келбетте-
ри жасалып, орнотулду. Ошондой 
эле Ч.Айтматовдун чыгармалары-
нан чагылдырган топиардык жасал-
галар борбордук паркка коюлган.

Катар кайрымдуулук уюмунун 
каржылоосу менен 13,0 млн сом-
го Талас шаарында маалымат тех-
нологиялар мектебинин курулу-
шу башталган. Ушул жылдын сен-
тябрь айына чейин аяктоосу кїтї-
лїїдє. Талас шаарынын батыш та-
рабына жалпы аянты 0, 62 га жер 
участогуна “ДСК-Азат”ААКу 105 
сериясындагы 3 турак їйдїн ку-
рулушун баштаган. Бїгїнкї кїн-
дє бир турак їйдїн курулушу то-
лук аяктады. 

2021-2022- жылда электр энер-
гиясынын тартыштыгына байла-
ныштуу №15 “Ак Бешик” балдар 
бакчасынын имараты борбордук 
жылытуу системасына кошулган. 
Ошондой эле 1 404 851 сомго №19 
балдар бакчасынын тїштїк тара-
бына гїлбакчанын курулушу жїр-
гїзїлдї. 

Бетти даярдаган
Ємїрбек ТИЛЛЕБАЕВ

КИЧИ ШААРДЫН ЧОЎ МАКСАТЫ
Талас шаарына кирер менен унаанын айнегинен “кандай єзгєрїїлєр бар экен” деген таризде сыртка кєз 
жїгїртє баштадым. Шаардын борбордук кєчєлєрїн бойлой салынган жеке турак їйлєр мындан жыйырма, 
отуз  жыл баштагысындай эле тургансыйт. Жол четиндеги теректердин асман тиреп жетилгени, 
жолдордогу унаалардын кєбєйгєнї эле болбосо, башка єзгєрїї жоктой. Бир караганда ушундай сезилет. 
Бирок, шаардын ичиндеги кїрї-гїї тїшкєн кыймыл аз да болсо жїрїп жаткан курулуштар, облустук 
ак їйдїн дал эле бет маўдайындагы кайнаган базар, шаардын борбордук кєчєлєрїнїн тазалыгы, єчїп-
жанган жол чырактар кантсе да Талас шаары акырындап єзгєрїп жатканынан кабар берет. Талас шаары 
78ге чыкты. Демек,  шаар жаш. Шаардын мэри Аскар Шабданов андан да жаш. Жаш мэрдин билек тїрїнїп 
иштей турган кези. Мэр  менин “Эркин Тоо”гезитинен келгеними билер замат єзїнїн басма сєз катчысын 
издей баштады.  “Болгон маалыматтын баарын ошол кыз сизге берет” деп ага телефон чалды. 
Борбордон ат арытып келген мен мэр менен аз да болсо маектешип, жасаган иштерин єз оозунан угайын 
деген элем. Бирок, ошол учурда мэрдин чындап эле иштери кєп болуп жатыптыр. Эртеси белгиленчї 
шаардын 78 жылдыгына карата кєрїлчї даярдыктар, иштер кїчєп турган экен. Мен аны туура 
тїшїндїм. “Сиз да шаар кїнїнє карата єтчї майрамга келиўиз” деп чакырды. Талас шаарында буга чейин 
аткарылган  жумуштар тууралуу маалыматтар менен ортоктош болуўуздар.
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