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ЖОЛУ ОЎОЛГОНДУН ИШИ ОЎОЛОТ "Эл акысын 
аўдыган 

адал эмес"

3-БЕТТЕ

7-БЕТТЕ

Ош токой 
чарбасынын 

талаштагы жери

Калкамбай АШЫМБАЕВ:

Айсара АЙДИБАЕВА:

“Жїрєгїўдї 
кир чалдырба, 

кєєдєнїўдї 
дарт алдырба”

6-БЕТТЕ

Бїгїнкї кїндє єлкє аймагында ички 
жолдорду оўдоо жана куруу иштери кызуу 
жїрїп жатат. Унаа жолдорун куруу жана 
оўдоого мамлекет тарабынан 2022-жылга 
карата жалпы 7,58 миллиард сом акча 
каражаты бєлїнгєн. Бул кєрсєткїч 
2021-жылга салыштырмалуу 2,5 эсеге 
кєп. Мындан тышкары мамлекеттин 
казынасынан алгачкы жолу 20 миў тонна 
битум сатылып алынган. 

Бишкек шаарындагы 20 кєчєнїн оўдоо 
иштери октябрь айына чейин бїткєрїлєт. 

Кийинки этапта жаўы конуштагы 32 ча-
кырым аралыктагы жол оўдолот. Борбор 
калаанын жолдорун оўдоого жергиликтїї 
бюджеттен 600 млн сом бєлїнгєн. Ошон-
дой эле грант аркылуу да бир топ кєчєлєр-
дє оўдоо-тїзєє иштери жїрїп жатат. 

Ал эми республиканын аймактарындагы 
жасалып жаткан иштерге токтолсок, Мада-
ният – Жалал-Абад жолунун 60 чакырым 
аралыгына асфальт тєшєлїп, Ош шаарын-
да 38 кєчєдє тротуарларды куруу иште-
ри уланууда. Ош облусу боюнча 41,5 ча-
кырым жолго асфальт тєшєє пландалып, 

анын 23,1 чакырым аралыгынын иши ат-
карылды. Чїй облусунда 42, Нарында 29,3 
чакырым, Таласта  27,2 чакырым, Баткенде 
10,7 чакырым жолго асфальт тєшєє иште-
ри жїрїп жатат. Ысык-Кєл облусунда бол-
со Каракол шаарынын 15 чакырым ички 
жолдору оўдолуп, 40 чакырым аралыкта-
гы тротуар салынууда. Буга бюджеттен 640 
млн сом бєлїнгєн. Балыкчы – Бєкєнбаев 
– Каракол унаа жолунун 10,3 чакырымы-
на, Балыкчы – Корумду жолунун 84 чакы-
рымына асфальт тєшєлїп курулуш иште-
ри аяктады.

КЇН САЛКЫНДАЙТ
Кыргызстандын аймагында 20–22-август кїндєрї абанын 
температурасы тємєндєйт. Кыргызгидромет борбору 
билдиргендей, туруксуз аба ырайы кїтїлїп, нєшєрлїї жаан жаап, 
бийик тоолуу райондордо кар тїшєт. Абанын температурасы бир аз 
тємєндєйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 
4-9 метрден, кээ бир райондордо 15-20 метрге жетиши ыктымал.

ЖОЛТАНДАБАСТАР 
БЕЛЕККЕ КЕЛДИ

Казакстандык “Тойота Мотор Ка-
захстан” компаниясы Кыргызстан-
дын Улуттук олимпиада комитетине 
їч Land Gruiser Prado унаасын белек 
кылды. Унааларды комитет кызмат-
тык  иштеринде колдонмокчу.

“Тойота Мотор Казахстан” менен 
Кыргызстандын Улуттук олимпиада 
комитетинин  ортосунда 2018-жылы 
кызматташуу тууралуу меморандум-
га кол коюлган. Ага ылайык, аталган 
компания 2024-жылга чейин Кыргыз-
стандын олимпиада курама команда-
сын эл аралык мелдештерде колдоп ке-
лет. Буга чейин казакстандык компа-
ния Улуттук олимпиада комитетине 
Land Gruiser 200,  Gamry жана Hiace 
автоунааларын белек кылган.
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Министрлер Кабинетинин 
Тєрагасы Акылбек Жапаров 
Дїйнєлїк банктын Кыргыз 
Республикасындагы Туруктуу 
Єкїлчїлїгїнїн директору Навид 
Хасан Накви менен жолугушту. 

Жолугушууда экономика, 
энергетика, саламаттыкты сак-
тоо, санариптештирїї, суу жа-
на жер ресурстары тармагын-
дагы эки тараптуу кызматта-
шуунун актуалдуу маселелери 
талкууланды.

Навид Хасан Накви Министр-
лер Кабинетинин башчысына 
алдыда єтїїчї Бишкек эконо-
микалык форуму, ошондой эле 
Дїйнєлїк банктын операциялык 
иштер маселеси боюнча башка-
руучу директору Аксель фон 
Тротсенбургдун иш сапары туу-
ралуу маалымат берип, учурда 
беш жылдык мєєнєткє Страте-
гиялык єнєктєштїктїн алкак-
тык макулдашуусу даярдалып 
жаткандыгы жана аны кыргыз 

тарапка 2023-жылдын биринчи 
кварталында сунуштоо планда-
лып жаткандыгын билдирди.

«Биз Бишкек экономика-
лык форумун тийиштїї деў-
гээлде єткєрїїгє болгон кїч-
аракетибизди жумшайбыз. Аз 
убакыт калды, бардык тиеше-
лїї мамлекеттик органдар иш-
ке тартылат», - деген Акылбек                       
Жапаров алдыдагы форумду жо-
горку деўгээлде єткєрїїгє кємєк 
кєрсєтїїгє даяр экендигин бил-
дирди.

Министрлер Кабинетинин 
Тєрагасы Акылбек Жапаров Кыргыз 
Республикасындагы Кытай Эл 
Республикасынын Атайын жана 
Ыйгарым укуктуу Элчиси Ду Дэвэнди 
кабыл алды. 

Жолугушуунун жїрїшїндє тарап-
тар соода-экономикалык, транспорт-
логистикалык тармактар боюнча эки 
тараптуу кызматташуунун актуалдуу 
маселелерин талкуулашты.

Элчи айым КЭР Мамлекеттик кеўе-
шинин Премьери Ли Кэцяндын «Кытай 
– Кыргызстан – Єзбекстан» темир жо-
лун куруу маселесине тийиштїї бил-
дирїїсїн айтты.

Кытай тарап їч тараптын биргелеш-
кен аракеттерине жараша темир жол-
ду куруу долбоорунун техникалык-
экономикалык негиздемесин иштеп 
чыгуу ийгиликтїї башталгандыгын, 
кыргыз жана єзбек тарап менен дол-
боорду мындан ары карай илгериле-
тїї їчїн кызматташууга даярдыгын 
билдирди. 

Акылбек Жапаров Ли Кэцяндын 
билдирїїсї їчїн ыраазычылык бил-
дирип, Кыргыз Республикасы їчїн те-
мир жол магистралынын курулуш дол-
боорун ишке ашыруунун артыкчылык-
туу маанисин баса белгиледи. 

«Кытай – Кыргызстан – Єзбекстан 
темир жолун куруу долбоорун иш-
ке ашырууда олуттуу жылыштар бар. 
Жакында долбоордун активдїї фазасы 

башталат деп ишенебиз», - деп белги-
леди Акылбек Жапаров. 

Жолугушууда Ду Дэвэнь кытай тарап 
кыргыз-кытай мамлекеттик чек ара-
сындагы єткєрїї пункттарынын иш 
убактысын 2022-жылдын августунан 
31-октябрына чейин 2 саатка узартуу 
чечимин кабыл алганын, эки єлкєнїн 
ортосундагы авиакаттамдардын санын 

кєбєйтїїгє даяр экендигин билдирди. 
Элчи їстїбїздєгї жылдын октябрь 

айында «Экспресс ден соолук» дол-
боорунун алкагында Кыргызстандын 
муктаж жарандарына кєздїн катарак-
тасына 550 операцияны бекер жасоо 
їчїн кытайлык алдыўкы дарыгер-
офтальмологдор Кыргызстанга келиши 
пландалып жаткандыгын маалымдады.

ЭТИЛ СПИРТИН 
ЧЫГАРГАН ЗАВОД 
ИШКЕ КИРДИ

Жети жылдан бери толук кандуу иштебей 
турган «Кара-Балта спирт заводу» 
мамлекеттик ишканасы крахмал камтыган 
сырьёнун негизинде “Люкс” классындагы этил 
спиртин єндїрїїнї баштады.

Аталган завод Президент Садыр Жапаровдун 
«Этил спиртин єндїрїїгє, сактоого жана сатууга 
жїз пайыз мамлекеттик монополияны киргизїї 
боюнча кечиктирилгис чаралар жєнїндє» Жар-
лыгына ылайык ишке киргизилди.  

Бїгїнкї кїндє 5800 декалитр «Люкс» классын-
дагы спирт даярдалды. Заводдун їзгїлтїксїз иш-
теши їчїн 878,640 тонна буудай даны алынып, 
сырьё сатып алуу їзгїлтїксїз жїрїїдє.  Єзгєчє 
кырдаалдар министрлигине караштуу Мамлекет-
тик материалдык резервдер фонду менен 5 миў 
тонна буудай данын карызга алуу тартибинде ке-
лишим тїзїлгєн. 

КЫТАЙ – КЫРГЫЗСТАН – ЄЗБЕКСТАН ТЕМИР 
ЖОЛУН КУРУУДА ЖЫЛЫШТАР БАР

ИРИ ДОЛБООРЛОР ЭЛ АРАЛЫК 
СТАНДАРТКА ШАЙКЕШ КЕЛИШИ КЕРЕК

БИШКЕК ЭКОНОМИКАЛЫК ФОРУМУ 
ЖОГОРКУ ДЕЎГЭЭЛДЕ ЄТЄТ

ШААРДЫ БАШКАРУУДА ИННОВАЦИЯЛЫК 
ТЕХНОЛОГИЯЛАР МААНИЛЇЇ

КЫРГЫЗ-АЗЕРБАЙЖАН 
ЄНЇКТЇРЇЇ ФОНДУ ТЇЗЇЛЄТ

Министрлер Кабинетинин 
Тєрагасы Акылбек Жапаров 
Архитектура, курулуш 
жана турак жай-коммуналдык 
чарба мамлекеттик 
агенттигинде кєчмє жыйын 
єткєрдї. 

Кеўешмеде тєрагага Бишкек-
тин жанындагы 7 миў орундуу 
спорттук-маданий комплекстин, 
Ысык-Кєл облусундагы «Асман» 
экологиялык таза шаарынын, 
ошондой эле Орок айылында-
гы 22 миў орундуу стадиону бар 
«Бишкек Сити» эл аралык ишкер 
борборунун курулуш долбоору 
сунушталды.

Мындан тышкары, борбор ка-
лаадагы №47 тїзєтїї колония-
сынын ордуна мектеп жана ба-
ла бакчаларды камтыган турак 
жай комплексин куруу маселе-
си каралды.

«Бул объектилердин курулуш 
долбоорлорун сапаттуу иштеп 
чыгуу маанилїї. Аталган дол-
боорлор жагымдуулугу, ыўгай-
луулугу, коопсуздугу жана эколо-
гиялык жактан тазалыгы боюнча 
тыкыр ойлонулушу шарт», - де-
ген Акылбек Жапаров объекти-
лердин курулуш долбоорлорун 
эл аралык стандарттарга шайкеш 
келтирїї иретинде сапаттуу иш-
теп чыгууну тапшырды.

Баку шаарында Министрлер 
Кабинетинин Тєрагасынын орун 
басары Бакыт Тєрєбаевдин жана 
Азербайжан Республикасынын 
Премьер-министринин орун 
басары Али Ахмедовдун 
тєрагалыгы астында Кыргыз 
Республикасы менен Азербайжан 
Республикасынын ортосундагы 
экономикалык жана 
гуманитардык кызматташтык 
боюнча єкмєттєр аралык 
комиссиясынын 4-кеўешмеси 
єттї.

Кеўешмеде соода-экономикалык, 
маданий-гуманитардык, транспорт-
логистикалык тармактарда, айыл 
чарба жана азык-тїлїк коопсуз-
дугу жаатында, ошондой эле эм-
гек, социалдык жана миграция 
боюнча маселелер каралды.

Бакыт Тєрєбаев эки єлкє ор-
тосундагы соода-экономикалык 
жана инвестициялык мамиле-
лерди кеўейтїї їчїн эки тарап-
туу сооданын кєлємїн жогору-
латууга єбєлгє тїзїїчї тийиш-
тїї чараларды кєрїї зарыл эке-
нин белгиледи.

Али Ахмедов  азербайжан та-
рап Кыргыз Республикасы менен 

ар тараптуу кызматташууга даяр 
экенин айтты.

Эки єлкєнїн єкмєт башчыла-
рынын орун басарлары Кыргыз-
Азербайжан єнїктїрїї фондун 
тїзїїгє кызыкдар экендигин, 
бул  инвестициялык чєйрєдєгї 

кызматташтыкты активдешти-
рїїгє жана кеўейтїїгє, ишкер-
лик байланыштарды чыўдоого 
жана чакан жана орто бизнести 
єнїктїрїїгє кубаттуу тїрткї бе-
ре турганын билдиришти. 

Министрлер Кабинетинин 
Тєрагасы Акылбек Жапаров 
Бишкек шаарынын мэриясынын 
борборду єнїктїрїї маселеси 
боюнча кеўешмесине катышты.

Кеўешмеде «Акылдуу шаар 
Бишкек» долбоорун ишке ашы-
руу маселеси талкууланды. Ми-
нистрлер Кабинетинин баш-
чысы шаарды натыйжалуу 

башкарууну камсыздоо, анын 
ичинде транспорттук, турак жай-
коммуналдык жана башка масе-
лелерди чечїї максатында инно-
вациялык технологияларды иш-
ке киргизїїнїн маанилїїлїгїн 
белгиледи.

Мындан тышкары, Акылбек 
Жапаров борбор калаанын мэ-
ри Эмилбек Абдыкадыров менен 
биргеликте «Алтын-Ордо» жаўы 

конушундагы мектептин курулу-
шу, №20 мектептин имараты жа-
на кошумча курулушу, ошондой 
эле №10 мектепти оўдоо иште-
ринин жїрїшї менен таанышып, 
оўдоо-куруу иштерин єз мєєнє-
тїндє жана сапаттуу жыйынтык-
тоону тапшырды. 

Даярдаган 
Жылдыз ДЫЙКАНОВА



ВАЛЮТА РЫНОГУ

– Улуттук валютабыз сом-
дун туруктуулугун камсыз-
доодогу кадамдар жасалып 
жатканы менен, баары бир 
дїйнєлїк валюталардын таа-
сиринен сырт кала албайбыз. 
Алардын рыноктогу жетиш-
сиздигине шылтаппы же баш-
ка себептери барбы, ортодо-
гу комиссиялык алымдар-
га анализ жїргїзїїнї талап 
кылгандар пайда болду. Шай-
лоочулар бул жаатта эмне де-
шет?

– Сырттан которулган же-
ке жарандардын каражаттары 
доллар менен эсептешїїнї та-
лап кылса, ал тартиптен баш 
тартпашыбыз керек. Эгер чын-
дап эле “жашыл валюта” же-
тишсиз болуп жатса, анын орду-
на берилїїчї сумма рыноктогу 

доллардын сатып 
алуудагы эмес, са-
туудагы курсу ме-
нен аныкталууга 
тийиш. Бул жа-
рандардын жабыр-
кабоосу їчїн жак-
шы. Шайлоочулар-
дан да ушул багыт-
ка тиешелїї суроолор менен кай-
рылгандары бар. Алардын суроо 
талаптарынын негизинде масе-
лени Улуттук Банкка жолдогом. 
Бул боюнча алар атайын маалы-
мат жыйынын єткєрїп тїшїн-
дїрмє беришти. Негизи, доллар-
дын таўкыстыгы єлкє экономи-
касына да єз таасирин тийгизип 
жатат. Кыргыз Республикасынын 
Конституциясынын 105-берене-
синде белгиленгендей, Улуттук 
банктын негизги милдеттеринин 

бири банк системасынын ишин 
кєзємєлгє алып, акча-насыя сая-
сатын аныктап, иш жїргїзєт. 
Ушул 2022-жылдын март айын-
да долларга болгон суроо-талап 
єстї. Ага жараша товарлардын 
бааларында да єзгєрїїлєр орун 
алды. Жогорку Кеўеш тарабынан 
“Улуттук банк жєнїндє”, “Банк 
жана банктардын ишмердїїлї-
гї жєнїндє” мыйзамдар кабыл 
алынган. Ошол маселелер ка-
ралып жаткан учурда аталган 

мыйзамдардын долбооруна ак-
ча алмаштыруу жайларынын ак-
туалдуулугу канчалык? – деген 
суроо кєтєрїїнї ойлогом. Себе-
би, туризм єнїккєн мамлекет-
терде мисалы, Тїркияда валюта-
ларды алмаштыруу операцияла-
ры акча алмаштыруучу жайларда 
эмес, расмий банктардын єзїндє 
жїргїзїлєт. Биз дагы бара-бара 
ушул кадамдарга барышыбыз ке-
рек. Антпесе, валюта рыногун-
дагы баалардын жасалма жого-
рулоосун токтотуу кыйынга ту-
руп калат.

– Ар бир каражатка караш-
туу операцияларда кармалып 
калчу пайыздар тууралуу эм-
не деп айтаар элеўиз?

– Эгер жєнї жок комиссия-
лык алымдарды кармай берсе 
элдин сактап жаткан каражаты-
на кол салгандай эле болуп ка-
лат, Ага жол берилбеши керек. 
Мага кайрылган шайлоочулар-
дын айтымында, коммерциялык 
банктардын бири атуулдун ама-
натынан 5% комиссия кармай-
быз, – деген. Бул кандайча? – де-
ген талаш жаралганда, анда 3% 
комиссия алынарын айтышкан. 
Мындай тартип эч качан болгон 
эмес. Ага жїйєє келтирчї бир да 
Жобо жок. Ошондуктан, бирєє-
нїн капчыгына кєз арткан бол-
бойт. Анткени, эл акысын аўды-
ган адал эмес.

– Валюталар ортосундагы 
айырмачылыктарды алыс-
татып жибербєє їчїн интер-
венция операциялары жїргї-
зїлїп келет. Бул иштин капи-
талга каатчылыгы тийбейби?

– Интервенция валюталардын 

туруктуулугун кармап калуу 
їчїн жасалуучу банк операция-
сы. Ушул їстїбїздєгї жыл ичин-
де эле 14 ирет интервенция жа-
салган. Эў башкысы, ар бир иш 
- эл кызыкчылыгы, мамлекет 
єнїгїсїї їчїн пайдалуу бол-
сун. Улуттук банк бир эле мез-
гилде мамлекеттин мыйзамдык 
актыларына баш ийип, Бїткїл 
дїйнєлїк банктын саясатынан 
да четтеп калбаган калыпта иш 
алып барарын билебиз. Ошентсе 
да, акча бирлиги болгон улуттук 
сомдун коопсуздугун камсыздоо 
– башкы талап.

– Кандай гана сатып алуу, 
эсептешїї иштери болбосун 
долларга эле кєз каранды бо-
луп олтурбай, валюта ордун 
алмаштырууда алтын сыяк-
туу баалуу металлдын орду 
канчалык болмок?

– Бул жаўылык деле эмес, ил-
герки замандарда алтын менен 
эсептешкен учурлар жолукчу. 
Андыктан, капитал сактоодо 
алтындын єз орду бар. “Кумтєр” 
кени мамлекеттин толук кєзє-
мєлїнє алынып жаткан соў, єз 
ара эсептешїїлєрдєгї баалуу ме-
таллдын єз ордун тапканы жак-
шы. Бул жагынан єлкє жетекчи-
лигинин кєрєгєч стратегиясын 
колдошубуз керек. Кен байлык-
тар элге гана таандык деген та-
лаптын таалайы ачылууда.

– Мыйзам чегиндеги кара-
жат сактоо жана которуу опе-
рациялары боюнча тїшїндїр-
мє бергениўиз їчїн чоў ырах-
мат.

Кипариса СУРАХМАНОВА

ЭЛ АКЫСЫН АЎДЫГАН 
АДАЛ ЭМЕС
Банктарда аманат катары сактаган элдин 
топтогон каражаты, чет мамлекеттердеги 
мигранттардын которгон акчалары єз дарегине 
толук жетип жатабы? Дегеле бул маселеде мандем 
жаралган жокпу? – деп суроо койгон жарандар 
Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеўешинин 
депутаттарына да кайрылып, иш жагдайын кылдат 
териштирип берїїсїн єтїнгєн учурлар жолугууда. 
Бул тариздеги маселени тактап, Жогорку Кеўештин 
Бюджет жана каржы комитетинин тєрагасынын 
орун басары, депутат Айсара Абдибаевага суроо 
узаттык.

БИЙЛИКТИН ЭЭСИ – ЭЛ

- «Элдик Курултай жєнїн-
дє» Конституциялык мый-
замдын долбоорун иштеп чы-
гуу боюнча жумушчу топтун 
мїчєсї катары андагы эў не-
гизги єзєктїї учурлар туура-
сында айтып берсеўиз?

- “Элдик Курултай” институ-
ту кыргыз элинин жашоосунда 
чоў роль ойноп келген бирден-
бир институт болгон. Учур-
да аны кайра заман талабына 
ылайык жандандыралы деп жа-
табыз. Кєптєгєн адамдар бир 
топ жылдардан бери бул идея-
ны ишке ашыруу їчїн эмгекте-
нип келишти. Илимде улуттук 
иденттїїлїк, менталитет деген 
тїшїнїктєр бар. Канткен кїн-
дє да элдин єзїнїн басып єткєн 
жолу болот. Ар бир элди баш-
ка элдерден айырмалап турган 

тили, каада-салты, улуттук фи-
лософиясы, нарктуу жєрєлгєлєрї 
бар. Кыргыз элинин да коом тї-
зїї, эл башкаруу тажрыйбасын-
да нарктуу їй-бїлє, аксакалдар, 
элдик курултай, бийлер жана хан-
дык институттары болгон. Мунун 
ичинен аксакалдар жана їй-бїлє 
институту єз маанисин жоготпой 
сактап келди. Ал эми бийлер инс-
титуту бир аз єзїнїн функциясын 
єзгєрттї. Бирок, ал да толук жок 
болуп кеткен эмес. Ал эми элдик 
курултай институтунун кайсы бир 
вазийпасы парламентке єтїп, иш 
жїзїндє колдонулбай келет. 

- Буга чейин айрым саясат 
таануучулар Элдик Курултай-
дын милдети учурда Жогорку 
Кеўешке берилгенин айтып 
чыгышкан. Бул пикир боюнча 
сиздин оюўуз кандай?

- Туура, Жогорку Кеўеш эл 
єкїлчїлїгї жана мыйзам чыга-
руучу эки ыйгарым укукту алып 
жїрєт. Бирок, акыркы жылдары 
парламент да єзїнїн милдетин 
так аткара албай калган учур-
лар болуп жатат. Эл єкїлдєрїнїн 
сапаты, сабаттуулугу боюнча да 
кєп сєз айтса болот. Бул биздин 
коомдук саясий багытыбыздын 
туура же туура эмес жолдо барат-
канын кїзгї катары кєрсєтїп ке-
лет. Мыйзам чыгарып, аны кєзє-
мєлдєє милдети боюнча парла-
менттен эч бир институт орун та-
лаша албайт. Бирок, єкїлчїлїккє 
келгенде талаш-тартыш жарат-
кан маселелер бар. Парламент-
те элдин 20 пайыз добушун ал-
ган эл єкїлдєрї отурушат. Демек, 
аны толук кандуу єкїлчїлїктїї 
бийлик деп айтууга болбойт. 

Ошондуктан жаўы коомдук сая-
сий системага киргизилип жат-
кан “Элдик Курултай” институту 
ошол єкїлчїлїктїї бийлик бу-
тагынын милдетин аткара ала 
турган бир органга айланышы 
мїмкїн. 

- Элдик Курултайдын че-
чимдери кандай кїчкє ээ бо-
лот?

- Конституция боюнча Элдик 
Курултай кеўеш берїїчї орган 
болуп саналат. Ошого карабай 
курултай єкїлчїлїктїї бийлик 
жїргїзїїдє элдин арасындагы 
ар кандай сунуш-пикирин эске 
алып, мыйзам демилгелєє укугу 
бар. Андан сырткары сот бийли-
гине єзїнїн єкїлчїлїгїн жибе-
ре алат. Элдик трибунадан ким-
дин кандай иштеп жаткандыгы 
боюнча да ой-пикирлери айты-
лышы мїмкїн. Бул азыркы иш-
теп жаткан бийликке катуу кєзє-
мєл болот деген ишенимдемин. 
Мына “Элдик Курултай жєнїндє” 
мыйзам ушул жылдын башын-
да жазылып бїтїп, эки ай бою 
жалпы элдик талкууга коюлуп, 
андан кийин Жогорку Кеўешке 
киргизилген. Тилекке каршы ка-
был алынбай калды. Ошондук-
тан мыйзам кабыл алынганга че-
йин быйылкы курултайды Пре-
зидент Садыр Жапаров Жарлык 
менен чакырууну демилгеледи. 
Мен Єлкє башчысынын бул ка-
дамына ыраазы болдум. Кошу-
на Казакстандын президенти 

Касым-Жомарт Токаев да Жар-
лык менен курултайды єткє-
рїїнї демилгелеген. 

- Курултайга кимдер каты-
ша алат?

- 400дєн ашык айыл єкмєттєн, 
30дан ашык шаарлардан аксакал-
дар, чет єлкєдє жїргєн мигрант-
тар, улуттук диний єкїлчїлїк-
тєрдїн єкїлдєрї катышуу укугу-
на ээ. Жалпылап алганда Кыр-
гызстандагы 6 миллион элдин 
єкїлчїлїгї камсыз кылынат. 
Элдин деми ушул курултай ар-
кылуу кєрїнєт. Курултайга де-
легаттарды жергиликтїї эл єз-
дєрї шайлап жєнєтїшєт. Уюш-
туруу иштерин, делегат шай-
лоону жергиликтїї кеўештин 
депутаттары уюштурушат. Жер-
гиликтїї элди чогултат. Ошол 
чогулушта эл єздєрї делегат 
шайлап беришет. Айыл єкмєт, 
аким, Президенттин облустар-
дагы ыйгарым укуктуу єкїлдє-
рї делегат тандоо иштерине ка-
тыша албайт.

- Жыйынтыгы кандай болот 
деп ойлойсуз?

- Курултай деген элдик жы-
йын дегенди тїшїндїрєт. Кєч-
мєндєрдїн бул институтун 
учурда єнїккєн єлкєлєр колдо-
нуп жїрїшєт. Кытайларда “Бїт-
кїл Кытай жыйыны” бар. Биз да 
мындан ары элдик жыйындар-
ды єткєрїїнї улантабыз деп 
ойлойм. Бул жыйындан кийин 
Конституцияда жазылып, бирок 
иштебей келген “Эл – бийликтин 
ээси” деген тїшїнїк жанданат. 
Башкача айтканда, Элдик Курул-
тай элдик бийликтин кепилди-
ги боло алат. Курултайда айтыл-
ган маселелер, кєйгєйлєр жоопсуз 
калбайт деп ойлойм. 

Жазгїл КЕНЖЕТАЕВА 

Коомдук ишмер Кадыр КОШАЛИЕВ: 

“КУРУЛТАЙ ЭЛДИК БИЙЛИКТИН 
КЕПИЛДИГИ БОЛО АЛАТ”

Президент Садыр Жапаров 
«Элдик Курултайды
чакыруу жєнїндє» 
Жарлыкка кол койду. Ага 
ылайык ушул жылдын 
25-ноябрында Бишкек 
шаарында Элдик 
Курултай єтєєрї белгилїї 
болду. Президенттин 
Жарлыгына ылайык, Элдик 
Курултайдын уюштуруу 
комитетинин курамы 
да бекитилди. Биз КР 
Конституциясындагы 
«Элдик Курултай жєнїндє» 
мыйзамдын долбоорун 
иштеп чыгуу боюнча 
жумушчу топтун мїчєсї 
Кадыр Кошалиевге 
кайрылып, алгачкы 
Курултай кандай тартипте 
єтєєрїнє кызыгып, суроо 
салдык. 
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АКТАЛГАН ЇМЇТ
Эки жолку Социалисттик Эмгек-

тин Баатыры  Зууракан Кайназарова 
тууралуу улуу муундар жакшы били-
шет. Бирок, ошол улуу муундагы кай-
ран эжебиздин замандаштарынын да 
катары суюлуп баратат. Тулпар ту-
шунда, кїлїк кїнїндє эжебиздин эм-
гек жолу эл оозунан тїшпєй даўаза-
сы таш жарган. Мээнети катуу, тат-
сак таттуу кант кызылчасын єстїрїї 
єлкєбїздїн бирден-бир милдеттери-
не айланган кез эстен кетпес. Атага-
нат, ал кезде азыркыдай техникалар 
кайда? Їч уктасаў да тїшкє кирбес. 
Эмгек куралдары кетмен, кїрєк. Кол 
кїчї менен жер иштетип, чекелери-
нен тер сызылган кез. Кара жердин 
тил жетпес тїмєн тїйшїгїн жеўилде-
тїїгє, жеўип чыгууга  чынында чы-
мырканган эмгек керек.

Жоктон бар кылуу, же бардан жок 
кылуу бир гана Жараткандын колу-
нан келбесе, адам пендеси їчїн кол 
жеткис дээр элек. Ишен, ишенбеўиз 
Зууракан баатыр эжебиз ошол: «Ой 
жеткен менен кол жетпейт» деген би-
йик максаттарды багындыра алган. 
Жер эненин кара чечекей кызына – 
талаа ханышасына айланган.

Улуу Октябрь Революциясына 
чейинки кыргыз элинин, айрыкча 
кедей-кембагалдардын жашоо тур-
мушу оор эле. Эркиндик ар биринин 
їмїтї,  бїтпєс кїйїтї болучу. Уулда-
ры кул, кыздары кїў катары катаал 
тагдырды баштарынан кечиришкен. 
Эзїїчї тап бай-манаптардын тепсен-
дисинде эзилген карапайым эл эркин-
дикке жетїї їчїн кїрєшїп келиш-
ти. Эркиндикке болгон сїйїїнїн кї-
чїн айт!

Зууракан эже: «Апамдын айтканы-
на караганда ышкындар бышып  тур-
ган мезгилде туулупмун» дечї. Жай 
мезгилинде жарык дїйнєгє келиптир. 
Ошентип Сокулук районунун  Жыла-
мыш айылында 1902-жылдын 18-ию-
нунда туулган деп айтылып келет. 
Быйыл Баатыр эжебиздин 120 жыл-
дыгы турбайбы. Сексенге таяп кал-
ганда акка кокусунан моюн сунган. 
Кєзїнїн єткєнїнє 40 жыл болуптур. 

14  жашка чыккан Зуураканды ба-
йы  сыртынан бычып калыў алып, 
улуу адамга зордуктап турмушка уза-
тат. Жаш кыздын жашы тыйылбай, 
капаска тїшкєн канаттуудай учу кы-
йыры чексиз ааламга сабалап учкусу 
келген. “Шор кайгыны, санааны би-
ротоло унуткарар кїн келер бекен?!» 
деген суроого ишеним менен: «Жа-
кында жардылар жарый турган жар-
кыраган кїн да келет” деп їмїт эткен. 

ЖАЎЫ ЗАМАНДАН 
ЖАНЫН ДА АЯБАГАН

Теўчилик заманда теўин, ємїрлїк 
жубайын тапты. Ыйманаалы атына 
заты жарашкан жакшы адам болгон-
дуктан, Зууракан бирото кордуктан 
кол жууган. Жубайлар Калинин чар-
басына биринчилерден кол сунуш-
кан. Отузунчу жылдары кант кы-
зылчасы єстїрїлє баштайт. Жубай-
лар эриш-аркак эмгектенишип, кол-
хоздун оорун жондон, жеўилин жер-
ден алышты. 

 Кант кызылчасын кыргыз жерин-
де айдоо Кеўеш єкмєтї орногонго че-
йин эле 1884-жылы башталган экен. 
Жердин асылдуулугуна жараша кы-
зылчанын канттуулугу ошол мезгил-
де эле белгилїї болуп, єстїрїї масе-
леси кєтєрїлгєн. Кут даарыган Сары-
Єзєн Чїй тїрдїї єсїмдїктєрдї ай-
доого ылайыктуу, ырыскылуу жер ке-
лери белгилїї болуп калган. Техни-
калык єсїмдїк кант кызылчасынын 
пайдасын санап болбос. 

 Тарыхыбызда ташка баскандай 
оор кырдаалдар кырданды. Башы-
быздан не бир балээ замандар єт-
тї.  Мисалы, кечээги эле мезгилге 
кайрылсак: керемет жерибизге кы-
зыккандардын айынан 1916-жыл-
кы Улуу Їркїн кыяматы тутанган. 
Жергиликтїї элди сїрїї, жок кы-
луу менен мекенибизди басып алуу-
га кызыккан падыша Єкмєтїнїн 
максаты ойрон болду. Улуу Октябрь 

Революциясынын аркасы менен азат-
тыкка чыктык. Кыргын учурда Кы-
тайга качкан, азап тартып азайып 
кайткан кайран эл кайрадан чыйра-
ла баштады. Тууган жер туурундай 
жашоо болбойт турбайбы. Єз эл, єз 
жерибиздин туусу желбиреп, караў-
гычылык алыстап, сабаттуулукка ка-
дамдар ташталды. Жаш мамлекетти 
ар тараптан чыўдоо оўойго турбады. 
Тап кїрєшї эмгекчил элдин жеўиши 
менен аяктады.

Кыргыз эли жеринен мал менен 
жан сактап келген. Мал чарбачы-
лыгына жер иштетїї ширелип, чар-
балардын чабыты кеўейе баштайт.  
Кант кызылчасын єстїрїї демилгеси 
кїч алды. Зууракандын уюштуруучу-
лук сапаты кайтарымын берип, ал-
гачкы жыйынтыктар ич жылытат. 
Ошол отузунчу жылдары эмгекке кы-
зыктыруу максатында социалисттик 
мелдештер кулач жаят. Эмгекчи эл-
дин эртеўкисине ишенимдери бекем-
делет. «Ким иштесе – ал  тиштейт» 
урааны кечээги кезерип, ачкачылык-
тын азабын тарткан карапайым элди 
кубаттандырат. Зууракан Кайназа-
рова кант кызылчачылардын звено 
башчылыгына кєтєрїлєт.

Теўсиздиктин айынан тегеренген 
кєз жашы эстен чыгарбы. Далай ый-
лап, далай сыздады. Эзїїчїлєрдїн эс-
ки заманы кулап, кубанычы койнуна 
батпаган кези  кєз алдында кєктєдї. 
Эркиндикке жеткен Зууракан  жаўы 
заман їчїн жанын курман кылуудан 
кайра тартпай калган.

Жараткан Зуураканга жайдары мї-
нєздї, келишимдїї мїчєнї, баштаган 
ишинен кайра тартпаган эркти  аяба-
ган. Кыргыз намысы їчїн туулган, 
эрдиктери эл оозунан тїшпєгєн кы-
раан кыздарыбыз Каныкей, Айчї-
рєк, Айганыш, Кызсайкал, Жаўыл 
мырзалар доору кайрадан келген-
дей жаўы замандын намысын туу 
кылган Зууракандар суурулуп чы-
га баштаган. Теўдик замандын кур-
мандыгына айланган Уркуя Салиева 
жалындуу жаштардын демине дем ко-
шуп, єлкєнї ар тараптан куруу иште-
ри жанданган. Мына ошондой оомат-
туу жїрїштєрдїн кїзгїсї эмгек май-
даны эле. 

ДЄЄЛЄТ КОШТОГОН 
САПАР

1936-жыл. Учу кыйыры кеў меке-
нибиз Советтер Союзунун борбору 
Москвага Зууракан эжебиз аттанат. 
Айыл чарбаларын чыўдоого арналган 
Бїткїл союздук кеўешмеге катышат. 
Мындай дєєлєт болорбу?! Узак темир 
жолдо поездде баратып, бактысына 
жетиналбаган. Ошондо Ленин ордени 
менен сыйланган. Кремлдин трибуна-
сына чыгып баратканда толкундан-
ганын айтпа. Компартияга рахмат! 
Кыргыздын бир кыраан кызын сый-
мыкка бєлєшкєн. Михаил Иванович 

Калинин орден тапшырганда, кыраан 
кыргыз кыздын аты чыкканда дїркї-
рєп колдор чабылган. Сїйїнгєнїн, 
сїрдєгєнїн айтпа! Сїрєттєп болбос. 
Ошондо Михаил Иванович: «Жол-
дош Кайназарова, биз сиздин ар бир 
гектар жерден тоодой  тїшїм алары-
ўызга ишенебиз» деген.

Бир жумалык кеўешмеде баатыр 
эже кєптї їйрєнїп кайткан. Єз таж-
рыйбасы менен да бєлїшкєн. Небир 
окумуштуу, илимпоздордун катарын-
да оюн ортого салган. Академиктер 
Василий Робертович Вильямс,  Алек-
сей Николаевич Бах жана башка оку-
муштуулардын катарында олтурган. 
Асыл жердин артыкчылыктары туу-
ралуу айткан анын сєздєрї илимий 
изилдєєлєргє бута болуп берген. 
Анткени, талаа ханышасы кант кы-
зылчасынын жерден кантип боор кє-
тєргєнїн жаш балага салыштырып 
сїрєттєгєн. Кантип  багуунун купуя 
сырларын ачып берген. Убагы менен 
сугаруу, жергиликтїї жер семирткич-
тер менен камсыздоо жаатындагы пи-
кири кызыгууну туудурган. 

ДОСТУК АТААНДАШТЫК 
БЕКЕМДЕЛГЕН

Ошол мезгилде Украиналык кы-
зылчачы Мария Демченконун аты 
чыга баштаган. Анын тажрыйбасын 
жайылтуу максатында бардык рес-
публикаларда їгїт иштери жандан-
ган. Акыры буларда да жыйын болот. 
Жыйында алгачкылардан сєз алган 
Зууракан эже: «Мария алган тїшїмдї 
биз да алабыз» деп тартынбай таш-
ка тамга баскандай сїйлєйт. Башкар-
ма баш болуп ага таў кала карап ка-
лышат. Анткени мындай сєз болорун 
болжошпогон. Эми ал кезде тартип 
да катуу эле. Бергенге жараша уба-
даны аткаруу кажет. Жеке эле кант 
кызылчасы эмес, пахта, дан, жїгєрї 
жана башка єсїмдїктєрдї єстїрїї 
милдеттери бар эле. Ток этери жы-
йындын аягына чейин катышуучу-
лар їн катышпайт.

Айтылган сєздї артка кайтарыш-
пады. Зууракандын демилгеси кол-
доого арзыды. Зууракан кыш бою 
кыймылынан жазганы жок. Звено 
мїчєлєрї оюнан чыкпады. Кышын-
да жерге жер семирткичтерди чачыш-
ты. Жаз алды менен жерди ат жана 
єгїз коштогон соколор менен айдат-
ты. Кант кызылчасы жакшы єсїш 
їчїн тїбїн кетмен менен жумшар-
тып, катар аралыгын кол менен отоп, 
зыяндуу чєптєрдєн арылтуу керек. 
Кандыра сугаруу башкы маселе. Кїз-
гє чейин 12 жолу сугарышты. «Мария 
жасаганды биз да жасай алабыз» де-
ген дем менен жашап, жакшылыктан 
їмїт їзбєдї.

Айтканындай эле звеносу ар гек-
тардан 500 центнерден тїшїм ал-
ды. Жїздєрї жайдары. Ал эми єзї ар 

гектардан 800 центнерден тїшїм ал-
ды. Жыл сайын миў центнерлик ре-
корддук кєрсєткїчтєрдї кєкєлєтїп, 
бийиктиктерди багынтты.

Оо, биз бала кезде атактуу кызыл-
чачы Зууракан жєнїндє мындай адам 
акылына сыйгыс окуя айтылып, ку-
лактарыбызга жат эле. Дыў жерге би-
ринчи себилген кант кызылчасын су-
гарып жаткан кез белем. Суусап жат-
кан талаага тегиз жеткирїї кыйын-
дайт. Тук башында бурулган жерди 
бекемдеш кыйынга турат. Кетменин 
жаркыратып, чым чаап келип, суу 
тугун бекемдєє аракетин кыла бе-
рет. Тилекке каршы, улам алып ке-
лип кынаганын шар суу жиреп кетип, 
суу жетчї жерге жетпейт. Акчу жагы-
на акпайт. Кїн тєбєдє мээ сызгырып, 
сууга зар кант кызылчасы соолуп ба-
раткандай пай, пай. “Кїндє туусам 
кїндє жок, кїндє жылан жеп коёт” 
деп балапанын жоктоп ыйлаган чым-
чыктай, улам чаап келип кынаган чы-
мын улам шар суу жеп кетип, Зуура-
кандын тынчы кетти. Ошондо ою-
на не келгенин ким билсин? Кийим-
чен эле тук бууган жерге жата калды. 
Шар суу мизи майтарылды, Зуура-
кандын денесин агызып кете албады. 
Зууракандын денесине тирелген суу 
нугуна тїштї. Суусаган кант кызыл-
чанын жєєктєрїнє суу жетип, кєйгєй 
чечилген. Тук менен тук болуп кан-
ча мезгил жатты экен?! Балким таў-
дан кечке чейин жаткандыр. Балким 
тїштєн кечке чейин жаткандыр. Жа-
рым саат, бир саат... мындайда бир 
ирмем да кымбат. Кандай адам бул 
азапка чыдап, чекиндїї кадамга бар-
мак?! Акысына алтын беришсе да Зуу-
ракандан башка бирєє мындай тобо-
келдикке барышмак эмес. Муздак суу-
да денеси муздай абалга жеткендир.  
Кант кызылчасы їчїн ден соолугун 
садага чапкан Зууракан не деген ин-
сан?! Бул суроого жооп табыш кыйын.

Баса, Украина республикасына де-
легация менен барып Мария Демчен-
ко менен жолугушкан. Экєєнїн орто-
сунда достук мамиле орногон. Дос-
туктун белгиси катары їйїнїн те-
резесинин тушуна 2 дарак олтургуз-
ган. 2 тал жаз алды кєктєп турар эле. 
Желге ыргалышып, бири-бирине ык-
ташып сїйлєшїп жаткандай таасир 
калтырчу.

УСТАТТЫН "ШИНЕЛИНЕН 
ЧЫККАНДАР"

Грузин элинин сыймыктуу кы-
зы, СССР Жогорку Советинин депу-
таты София Маридашвили, Социа-
листтик Эмгектин Баатыры Евдокия 
Баскакова, башкыр элинин сыймык-
туу кызы Бакат Батырова жана баш-
калар менен да кат алышып турган. 
Достук атаандаштык зор эмгектерди 
жараткан. Зууракан алардын суктан-
тып турган кєк мелжиген аскасы эле. 
Эбегейсиз эмгектери менен тамшан-
дырып да, таў калтырып да турган.

Эў башкы жетишкендиги, бирге 
иштешкен жердештеринен суурулуп 
чыккан эмгек алдыўкыларын тапта-
ды. Баатырдын баатыр жары Керим-
бїбї Шопокова, Наталья Воробьева, 
Татыйна Дегенбаева, Шайырбїбї Те-
зекбаева жана башка баатырлар Зуу-
ракандын устаттык "шинелинен чык-
кандар". 

Кийинки жылдар да тїшїмдї зор 
берди. Звеносу ар гектардан орто эсеп 
менен 550 центтерден алса, єзї 1030 
центнерден алды. Атак-даўкы таш жа-
рып, гезит, журналдардын бетинен, ра-
диодон тїшпєй калды. Тєкмє акындын 
тєрєсї Осмонкул Бєлєбалаев баш бо-
луп ырдап, эмгек ырахаты ырасталды. 
Кыргыз ССРинин эл артисти, булбу-
лубуз Мыскал Ємїрканованын атка-
руусундагы Зууракан кылымдык эм-
гек ырынын гимни, маршы.

Айта берсек Зууракан Кайназаро-
ва эжебиз эмгек казанында эле эмес, 
саясат казанында да кайнаган. Кыр-
гыз ССР Жогорку Советине жана 
СССРдин Жогорку Советине бир нече 
жолу депутат болуп шайланган. Кыр-
гызстан Компартиясынын Борбордук 
Комитетинин мїчєсї, ошондой эле 
Кыргыз ССР Жогорку Советинин Тє-
рагасынын орун басары болуп шай-
ланган. Ал эми 1949-жылы Калинин 
атындагы колхоздун эли суранышып 
башкарма кылып шайлап алышкан. 

Демек, баатырдын миў кырлуу эм-
гек жолунун кайсы бирин алакандай 
баракка сыйдырабыз. СССР боюнча 
алганда эжебиз Социалисттик Эмгек-
тин эки жолку Баатыры. Эки баатыр-
лык даўкты чанда гана азамат алган. 
Ошол алгырлардын туу башында баа-
тыр эжебиз, мекендешибиз.

Баатыр эжебиз айтарлык асыл са-
паттарга бай. Улуу Ата Мекендик 
согуш жылдары 4 жылга эмес, 4 кы-
лымга созулгандай азап менен кай-
гыга каралды элди эзип берди. Эмгек 
талаасы бир теў болсо, баатыр їчїн 
элдин шору бир теў эле. Ата-энеден 
ажыраган  балдарды канатына ка-
тып, ар улуттан экендигине карабай 
бир энеден тєрєлгєндєй ынтымак-
та бапестеди. Демек, Улуу жеўишке 
жеткиргендердин сап башында баа-
тыр эжебиз турарын эч качан танал-
байбыз.

Кан кїйїп турган мезгилде 
1942-жылы ар гектар аянттан 1200 
центнерден тїшїм алган. «Жеўиш 
жана жеўиш» ураанын кєкєлєтїп 
кєптїн жїгїн кєтєргєн. Согуш май-
данында бир тоголок ок кандай кым-
бат болсо, бир чегим кант да ошон-
дой эле кымбат болгон. Кырылган 
кыргын учурда кайнаган сууга кат-
кан канттарын татытып ичкенде ас-
керлер эт жегендей эле кубат байлап 
калышкан. Канттарын ошондуктан 
сарамжалдашып турушар эле.

ЗАМАНДАШТАРЫ 
СЫЙМЫГЫНА АЙЛАНГАН

Академик Жамин Акималиев 
айткандай, кант кызылчасы азык-
тїлїктїн алмаштырылгыс алтынга 
тете эў зарылы.Тоют катары да орду 
бар. Ал эми медицинадагы спирттин 
ролун айтып болбойт. Спирт да кант 
кызылчасынан алынары белгилїї.

Кыргыздын тєбєсї кєрїнгєн сая-
сий жана маданий ишмерлери менен 
замандаш Зууракан эжебиз Кыргыз 
ССР Жогорку Советинин  тєрагасы 
Тєрєбай Кулатовду Тєрєбай деп аты-
нан атаса, кыргыз адабиятынын кєч 
башында турган акын-жазуучулар 
Аалы Токомбаев менен Тїгєлбай Сы-
дыкбековду аттарынан атабай атала-
рынын атынан Токомбай,  Сыдыкбек 
деп айтчу тура.  Алар менен сапарлаш 
да сырдаш болгон.

СССР Жогорку Советинин бирин-
чи жана їчїнчї чакырылышынын де-
путаты. Ошол  борборубуз Москва-
Кремлдеги сессиялардагы кезде-
шїїлєрї ємїрїнїн жыргалдуу ир-
мемдери эмес беле. Тєшїндєгї ор-
дендери жаркырап, тєрагасы Тєрє-
байды колтуктап теўата тамашала-
шып, кайталангыс дєєлєттї сїргєн. 
Советтер Союзунун журт башчыла-
рынын кучагында жїзїн сїйдїрїп, 
тамаша-азил аралаш айтсак, баатыр 
эжени кучагына албаган ал доордо 
падышалар сейрек. 3 Ленин ордени, 
Эмгек Кызыл Туу ордени, Бїткїл 
союздук айыл чарба кєргєзмєсїнїн 
чоў Алтын медалы менен сыйланган. 
Алган Ардак грамота, Алкыш жана 
башка сый-урматтарын толук санап 
чыгуу мїмкїн эмес.

Сокулук районуна райкомдун сек-
ретары – жетекчи болуп келгендер-
ден академик Жамин Акималиевди 
жогору баалаган. “Кант кызылчасы-
нын тагдырына Жамин экєєбїздєй 
чын жїрєктєн кїйгєн, сїйгєн пен-
делер кездешпес» деп келер эле. Ырас 
эле бул сєздїн чындыгы бар экен. Тээ 
союз учурунда бїткїл союзду кант, 
шекер менен камсыз кылган Кыргыз-
станда эгемендик алгандан кант кы-
зылчасына болгон мамиле бєксєрїп, 
импорттоп калбадыкпы. Кант завод-
дору оўолуп, эми-эми гана эсибизге 
келе баштадык шекилди.

Ток этерин айтканда баатыр эже-
биздин бїтпєс дастанга айланган доо-
рун толук айтып берїї колумдан кел-
бес. Эженин тарыхы ташка тамга бас-
кандай тасмаларда тартылып, китеп-
терге жазылып, ырлары жаўырып ту-
ра берер. Эстеликтери жана їй музе-
йи артындагы эл-журтунун каниети. 
Бирок, катташпай калсаў бир тууга-
ныў да жат болот демекчи, айтпай-
дебей калсак албетте, Баатыр эжебиз 
да бизден жат болот. 

Айчїрєк МАКЕШОВА

ЗУУРАКАН КАЙНАЗАРОВАГА 120 ЖЫЛ

ТАЛАА ХАНЫШАСЫ
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ЭКПЕСЕ  ЭГИН ЧЫКПАЙТ

ЭГЕМЕНДИКТИН 
ЭРТЕСИ... 

Учурда министр Алмазбек 
Бейшеналиев билим берїї тар-
магын реформалоого шымала-
нып турган кези. Жыйынтыгын-
да реформа кооз сєздєр, жеўиш-
тїї отчеттор менен гана аяктаба-
шы керек. Жогорку билим боюн-
ча албетте, сєз єзїнчє. Жаш адам 
билимдин пайдубалын мектеп-
тен алат. Баланын мектепте би-
лимге мамилеси канчалык ка-
лыптанса, ошого жараша ал єз 
келечегин камсыз кылган бо-
лот. Мектепти бїткєн окуучу 
алган билимин турмушта кол-
доно билип, ойлорун мисалдар 
менен бышыктап тыянак чыгар-
ган деўгээлде болуш керек. Азыр 
мына ушуга аракеттер жасалып, 
окутуу программасы жана ыкма-
кєндїмдєрї боюнча жаўылык-
тарды киргизїї аракети болууда. 

Мектепте сапаттуу окутууну 
жолго коюу билим берїїдєгї 
мамлекеттик саясаттын єзєк-
тїї маселеси болууга тийиш. 
Министрлер Кабинетинин Тє-
рагасы Акылбек Жапаров айт-
кандай “кыздарды кимге тур-
мушка чыгасыў десе, мугалимге” 
деген деўгээлге чейин жетїїсї 
їчїн кєп иштерди жасоого туура 

келет. 19-кылымда жашап єткєн 
белгилїї америка-англо ишке-
ри, банкир жана чоў филантроп 
Джордж Пибодинин “билим бе-
рїї – бїгїнкї муундун келечек 
муунга бере турган карызы” деп 
айтканы бар. Билим берїї бї-
гїнкї кїн менен гана ченелбейт. 
Бїгїнкї кїнї жасалып жаткан-
дар эртеўки кїндїн камы. Совет 
мамлекети єз мезгилине ылайык 
билим берїїнї калыптандырды, 
бирок биз ушу кезге чейин Союз 
учурунда калыптанган билим бе-
рїїнїн алкагынан чыга албай 
келдик. А тышта 21-кылым. Та-
лап да, муктаждык да башка.

КЕЛЕЧЕКТИ 
ОЙЛОСОЎ 
БАЛА ОКУТ

Эў биринчи мугалимдик ке-
сиптин кадырын кєтєрїї керек. 
Бизде адат болуп калгандай, пе-
дагогикалык адистиктерге мек-
тепте начар же орто окугандар 
барышат. Чындап бул кесипти 
барктап, мугалим болуп иштейм 
дегендер жокко эсе. Анан калса 
бюджеттик орундар да негизи-
нен педагогикалык адистиктер-
ге берилет эмеспи. Мына ушуну 
пайдаланып эптеп бир ЖОЖдун 
дипломун алгысы келгендер оку-
шат. Бюджеттик орундарда оку-
ган студенттер да бїткєндє мам-
лекет жиберген жакка 3 жыл иш-
тєє талабынан качып, ар кандай 
жолдор менен дипломун алып, 
артын карабай кетишкендер бо-
лот. Быйыл эле ошол педагоги-
калык адистикти алган ЖОЖ-
дун бїтїрїїчїсї 4 жылдык окуу 
акысын кайра тєлєп берип, дип-
ломумду алсам болот деп жїр-
гєн болчу. Жакында анын Катар-
га иштєє їчїн кетип жатканын 
билдим. Мындайлар кєп. Ант-
кени ал мектептеги мугалими аз 
айлык акы алып, кошумча акча 
табуу їчїн ар кандай майда иш-
кердик да кылып, бирок жетиш-
пеген жашоону баштан кечирге-
нин билет. Анан ким аларга ок-
шоп калгысы келсин. Эгемендик 
жылдарынын башында биз Пи-
боди айткандай келечек муун-
га “карызыбызды” мына ушун-
дай тєлєдїк. Мугалимдик ке-
сиптин кадырын кєтєрїї їчїн 
эми алардын эмгек акысын эсе-
леп кєбєйтїп, социалдык мук-
таждыктарын чечип, моралдык 
чоў колдоого алып, мектептер-
ди куруп, алардын материалдык-
техникалык базасын болуп кєр-
бєгєндєй жаўылоого каражатты 
аябашыбыз керек. Мугалимдик 
кесип эў кадырлуу жана сыйлуу 

кесипке айланып, ошону менен 
кор болбой жашоого ишеним жа-
ралганда гана кесибин барктап-
баалаган квалификациялуу кадр-
дык курам тїзїлєт. Ансыз билим 
берїїнїн сапатын кєтєрїї дайы-
ма айтылып келген кєп сєздїн 
бири боюнча эле калат.

МУГАЛИМДИК 
КЕСИПКЕ ЄЗЇН 
АРНАГАНДА

Окутууда мугалимдин ролу 
боюнча єз баламдын мисалын 
айткым келет. Уулум 1-класстан 
баштап №61 мектепте окуду. 
5-6-класстан баштап биология 
сабагына жетишпей “3”кє окуп, 
бир чейрегинде мугалими “2” да 
коймок болуп калды. “Эмнеге 
биологияны окуй албай жатасыў, 
геометрия, алгебра, информати-
ка сыяктуу татаал сабактардан 
кыйналбай, анан ушу биология 
ушунчалык кыйынбы” деп уулу-
бузду урушуп калам. Ошентип 
жїрїп биологияны эптеп “3кє” 
окуп, 9-класстан кийин шаары-
быздагы бир алдыўкы колледжге 
бизге айтпай эле єзї тапшырып, 
жогорку балл менен єтїп кетти. 
Албетте, анын окуу акысы биз-
дин чамабызга оор келсе да, мей-
ли окусун деп арга жок кєндїк. 
Балам алгачкы мезгилдерден эле 
ал жактагы окутуу ыкмасын мак-
тап, сїйїнїчтїї жїрдї. Бир кїнї 
биология менин эў сїйїктїї са-
багым болуп калды, мектепте эў 
жаман кєргєн предмет болчу деп, 
жаўы окуп-билгендерин божурап 
айта баштады. Бул албетте, муга-
лимдин ийгилиги. Бирок ал жер-
де мугалимдердин айлыгы азыр 
айлык акысы кєбєйгєн биздин 
мугалимдердикинен кеминде 3-4 
эсеге кєптїк кылат. Демек, алар 
ошол ордун сактап калыш їчїн 
кїрєшєт жана талапка ылайык 
студентке жугумдуу билим бе-
рїїгє болгон аракетин жумшайт

Быйыл ЖОЖдордо педагоги-
калык адистиктерге кабыл алуу-
да башка адистиктерге салыштыр-
малуу босого баллы бир аз жого-
ру болуп 115 баллдык чек коюлду. 
Келечекте мугалимдик адистик-
терге конкурс менен мыктылар-
дын мыктысы тандалып алын-
ганда гана биз билим берїїдєгї 
чыныгы єзгєрїїнї кєрє алабыз.

БИЗДИН БАЙЛАР 
АКЧАСЫН КАЙДА 
ЖУМШАЙТ?

Биз жогоруда айткан Джордж 
Пибоди єз мезгилинде эў 

оокаттуу, бакубат турмуш кечи-
рип, бирок артында бала калбап-
тыр. Антсе да ал байлыгын би-
лим берїїгє аянбай салган їчїн 
аты бїгїнкї кїнгє чейин айты-
лып жїрєт. Атактуу Гарвард уни-
верситети да окуу жайы їчїн єз 
байлыгынын теўинен кєбїн бер-
ген адамдын ысымын алып жї-
рєт. Дїйнєдє чириген байлар эў 
эле кєп єткєн. Алар єз балда-
рына эбегейсиз байлык-мїлктї 
таштап кетишкендир. Бирок бї-
гїн алардын ысымын ким би-
липтир? Бизде да азыр байлы-
гы башынан ашып-ташкан мил-
лионер, миллиардерлер бар. Алар 
бардык шарты бар бир мыкты 
жогорку окуу жайын же мек-
тепти тїптєсє эмнеге болбойт? 
Ырас, К.Жумалиев, А.Салымбе-
ков сыяктуу жана башка байла-
рыбыз ЖОЖдорду ачып жаты-
шат. Бирок алар билим берїїнїн 
жаўы їлгїсї болуп артында кала 
тургандай бир мыкты билим ор-
досун тїзїї эмес, коммерциялык 
кызыкчылыкты гана кєздєшкє-
нїн айткым келет. Алардын окуу 
жайлары тыштан кєп акы тєлє-
гєн студенттерди тартууга ба-
гытталган. Экинчиден, єзїнчє 
заманбап окуу корпустарын ку-
рушса деле болмок. Бирок алар 
антпестен мамлекеттик имарат-
тарды арзан баага алып, ошону 
пайдаланууну эп кєрїшкєнї би-
лим берїїгє салым кошуу эмес, 
байлыгын арттырууну гана кєз-
дєшкєнї эмеспи. 

МЕЧИТИ ЭКЄЄ, 
МЕКТЕБИ ЖОК...

Бїгїнкї кїндє мамлекет та-
рабынан билим берїїгє мїмкїн 
болчу бардык колдоолор жаса-
лып жатат. Бирок бюджеттик ак-
чалар бир эле мезгилде баарына 
тегиз жете бербей турат. Учур-
да 2015-жылдан бери курулушу 
бїтпєй турган мектептер бар. 
Министрлер Кабинети 2-3 жыл 
ичинде авариялык мектептерди 
бїт оўдоону пландаштырууда. 
Республикабыз боюнча 245 ава-
риялык мектеп бар. Анын ай-
рымдары оўдоого да жатпайт. 
Азыр айрым колунда барлар 
айылына мечит салып берип жа-
тышат. Билим берїї жана илим 
министринин орун басары Улан-
бек Мамбетакунов Кєл аймагын 
кыдыруусунда кез келген бир 
кєрїнїш жєнїндє: ”Бир айылда 
кєчєнїн башында, анан аягын-
да салынган 2 мечит бар экен. 
Ошол эле учурда айылда куру-
лушу токтоп турган мектептин 
чатыры жабылбай урап турат. 

Айыл башчылары мамлекет ка-
чан берет деп карап отура бер-
бей тїшїндїрїї иштерин жїргї-
зїп, мечит салгандарды мектеп-
тин чатырын жабууга їндєсє эм-
неге болбойт? Айылдын балдары 
їчїн билим алуу биринчи орун-
да турушу керек го” деген пики-
ринде калет жок. Анан дагы мек-
тептерди курууда айылдын ошол 
учурдагы муктаждыгын эмес, ке-
лечекти ойлоп ашыкча орундар 
менен куруу керек. Эгерде мек-
теп 300 орунга ылайыкталып са-
лынса, ал бїткєндєн бир аз мез-
гилден кийин балдардын саны 
андан 100-200гє єсїшї мїмкїн. 
Себеби, Кудайга шїгїр калкы-
быздын саны жылдан-жылга 
єсїп жатпайбы. Мектеп салууда 
бул жагын да эске алуу зарыл. 

1060 СААТ ЄТЄ ЭЛЕ 
КЄП ЭМЕСПИ?

Билим берїїнїн сапатын кєтє-
рїї, окутуу кєндїмдєрїнїн бал-
дарга канчалык жугумдуулугуна 
да кєз каранды. Учурда министр-
лик мектеп программасын жа-
ўылоо, окуу китептерин чыга-
руу, жаўыча окутуу кєндїмдєрїн 
киргизїї жаатында иштеп жатат. 
Министрдин орун басары Улан-
бек Мамбетакуновдун бизге бил-
дирїїсї боюнча министр Алмаз-
бек Бейшеналиев окуу китепте-
ри боюнча донорлор менен сїй-
лєшїїлєрдї жїргїзїп, кайсы ки-
тепти качан жана кандай жаўы-
лоо керектиги боюнча жол кар-
тасы тїзїлїп жатат. Учурда 12 
жылдык билим берїїгє єтїїгє 
даярдык кєрїлїїдє. Ошого ыла-
йыкташтырылып ар бир предмет 
боюнча билим берїї стандартта-
ры иштелип чыгат. Андан кийин 
анын негизинде окуу китептерин 
жазууга конкурс жарыяланмак-
чы. Жаўы стандарттар боюнча 
башталгыч класстардын жана 
айрым предметтердин сааты 1-2 
саатка кыскарат. “KG Аналити-
ка” коомдук фондусунун маалы-
матына ылайык Кыргызстанда 
окуучу жылына 1060 саат окуйт 
экен. Мисал їчїн айтсак бул кєр-
сєткїч Эстонияда 820, Финлян-
дияда 808, Россияда 803 саатты 
тїзєт. Же болбосо СССР убагын-
да мектептерде 17 предмет оку-
тулса, азыр 25 предмет окуту-
лат. Ал эми дїйнєлїк тажрый-
бада мектептерде 8-13кє чейин 
предметтер окутулат. Окуучулар-
дын окуу жїгїн азайтып, жеўил-
детїї жана керектїї предметтер-
ди жеткиликтїї окутууга жети-
шїї билимдин сапатын кєтєрєт. 
Мында мугалимдин педагогика-
лык ички дїйнєсї, баланы сабак-
ка тартууда жеке изденїїсї жана 
кєндїмдєрї маанилїї. Алардын 
педагогикалык квалификация-
сын талапка ылайык жогорула-
тып туруучу курстардын жакшы 
иштелген системасы тїзїлїїгє 
тийиш. Ошондой эле мугалим-
дин балдарга билим берїї деў-
гээлин текшерїї їчїн окуучу-
лар арасында анонимдїї илик-
тєє жасалып турса болот. Бирок 
албетте, аларга ушуга чыдап, ту-
руштук бере алгандай шарт тїзї-
лїшї керек. 

Учурда мугалимдин статусун 
кєтєрїї боюнча кошумча чара-
лар каралып жатат. Анда муга-
лимдерди материалдык жана мо-
ралдык жактан ар тараптуу кол-
доо маселелери камтылган. Бул 
мугалимдер їчїн дагы бир жа-
гымдуу жаўылык болуп калмак-
чы.

 
Бегим ТУРДАЛИЕВА

МЕКТЕПТЕГИ САПАТТУУ БИЛИМГЕ ЖЕТИШЇЇ –
РЕФОРМАНЫН ИЙГИЛИГИН КЄРСЄТЄТ

Жашоонун туткасы 
билим. Єз 
турмушубузда билим 

менен гана єсїп-єнїп, 
билим менен кадамдарыбыз 
кабалтеў, ойлорубуз орошон, 
жашообуз жандуу болот. 
Билим берїї системасы 
єнїкпєй туруп єнїккєн бир 
да мамлекет жок. Демек, 
билим тармагы мамлекеттин 
абалынын кєрсєткїчї десек 
болот. 
Эгемендикке жетип, рынок 
экономикасына кадам койгон 
жылдары билим алуунун 
мааниси болуп кєрбєгєндєй 
жоголуп, билимсиз эле 
базар менен жашоочудай 
мезгил да єттї. Мугалимдик 
кесиптин кадыры да мына 
ошондо кетти. Бирок бат эле 
билимсиз канаты жок куштай 
алыска бара албасыбызды 
турмуш агымы єзї таанытып, 
акырындан билимге кайтып 
келе баштадык. Жакшы 
билим берїї, жакшы 
акчаны талап кылат. Эгемен 
мамлекетибиздин чама-
чаркына жараша билим берїї 
тармагын жетиштїї каржылай 
албадык. Бирок мамлекет 
жылдан жылга билим берїї 
тармагынын кєйгєйлєрїн 
чечїїгє мїмкїн болушунча 
кєбїрєєк каражат бєлїїгє 
аракет жасоодо. Быйыл 
болсо мугалимдердин айлык 
акылары 80%га кєтєрїлїп, 
чынында эле бул жаатта кєзгє 
толор иш болду. Бул албетте, 
Мамлекет башчысынын эрки 
менен болгону калетсиз. 
Финансы министри Алмаз 
Бакетаевдин маалыматы 
боюнча азыр ЖОЖду жаўы 
бїткєн мугалим колуна 20-21 
миў сом алат. Буга чейин алар 
4-7 миў сом гана алышкан. 



Эл арасында “батакєй чал” деген жакшы лакап атка ээ болгон 
кадырман аксакалыбыз, жазуучу Калкамбай Ашымбаев бир 
кылымга тете ємїр сїрїп, азыр да чыгармачылык менен 
алпурушуп келет. Элибиздин каада-салтын, їрп-адатын, кєєнє 
тарыхын, руханий мурасын бала кезден єнє боюна сиўирген 
Калкамбай аба, эми ошол окуп-билгенин, угуп-кєргєнїн, 
турмуштук бай кєрєўгєсїн кайра элге, журтка, мамлекетке, 
жаш урпактарга ыроолоп, акыл кебин айтып, ак батасын 
берип жїрєт. Ар убак Калкамбай абага жолуккан сайын кызыр 
даарыган карыяга жолуккандай толкуп кетем. Буудай иреў, 
кїн жїздїї кадырман аксакалыбыз менен нарктуулук, каада-
салт, адеп-ахлак, эне тилибиз тууралуу кызыктуу аўгеме-дїкєн 
курдук.

- Кадырлуу Калкамбай аба, 
Совет бийлиги орногон кїн-
дєн 2020-жылга дейре каада-
салт эмес, кардыбызды той-
гузганга канат кактык. Каада-
салт кайып болуп, уят уча ка-
чып, абийир алыстады, адам-
дар майдалана жапыздады. 
“Падышаў кандай болсо, элиў 
ошондой” дегендей Садыр Жа-
паров жан дїйнєбїз жабыр-
кап, жутаган кезде: “Эне ти-
либизди сактап, байыткыла, 
ата-баба салтын ыйык тутку-
ла” - деген жарлыкты кабыл 
алды. Президенттин жарлы-
гына жараша оюўузду биле-
ли деген элек? 

- Бул кєкєй кести соболго жоо-
бум булар: элдин эўсєєсї куруп, 
эки оозунун бири – ушак, адам-
дык парзын аткара албай, са-
ламдашуу, урматташуу, сыйла-
шуу єўдїї салтыбыздан куру жа-
лак калган ургансайлар урукта-
ды. Адамгерчиликтин туу чоку-
сунан кулап тїшїп, башы жерге 
сайылган, эки буту асманга жа-
йылган эсерлер тукумдады. Пре-
зидентибиз эл ичинде ириўде-
ген илдетти ата-баба мурасы ме-
нен кїйдїргї сєз аластаарын таа-
сын туюп, жарлыкты кабылдады. 
Буга эл аябай ыраазы. Эми ошол 
жарлыкты мїлдє эл тїп кєтєрє 
тєбєсїнє кєтєргєн чагы. Макул, 
калк кара башын сая кабылдаган 
менен коомго жайылып, коомдук 
аў-сезимдин єсїшїнє кандай да-
баа табылат? Кеп – ушул тарапта. 
Оболу журт башындагылар єз-
дєрї єрнєк эткен жана сєзїбїз-
дїн тазалыгына, жан дїйнєбїз-
дїн адалдыгына карата мамлекет 
тарабынан катаал камкордук ме-
нен талап кажет. 

Мамлекеттик радио укту-
руу жана телеберїїлєр кїн са-
йын ошол жарлык маўызына 
жараша калктын жан дїйнєсї-
нє азык болушуна кємєкчї бе-
рїїлєрдї їзгїлтїккє учуратпасы 
зарыл. Мамлекеттик басма сєз-
дєр аркылуу ар бир жарык кєр-
гєн санында жарлыктын атка-
рылышын кубаттаган макала, 
кеп-кеўеш, салт-санаа басылга-
ны оў. Телеберїїлєр, радио ук-
туруу, басма сєздєрдїн иштери-
не кєзємєл жокко эсе. Алиге ды-
мып турат. Єкмєттїн тил боюн-
ча иш башкаруучу кызматкерле-
ринин алгылыктуу аракеттерин 
аўдабадык. 

Совет бийлиги учурунда идео-
логияны Жазуучулар союзу ар-
кылуу жїзєгє ашырган. “Ада-
биятты їгїттєє” уюму аркылуу 

акын-жазуучулар жер-жерлерге 
барып, элдик каада-салтты жа-
йылтып, аларды адамгерчилик-
тин асыл сапаттарына їндєшкєн. 

Бїгїнкї кїндє алты жїздєн 
ашык таланттар уюмга мїчє. Ар 
бир областтарда жазуучулар ар-
бын. Эми ошолорду элге алып 
чыгуунун аракети жокко эсе. Ага 
мамлекет тарабынан шарт тїзїї 
єтє зарыл. Ар бир областтын 
губернаторлору єздєрї ата-баба 
мурасын элге жайылтып, тили-
бизди таза, нукура уруна бил-
генде гана жарлык ишке ашып, 
элди артына ээрчитип алышат. 
Эгер жогоруда айтылган мїдєє-
лєр єтєлбєсє, жарлык жарым-
жартылай орундалар бекен? 

Бул жерде кайдыгерлик, ка-
шаўдык жана жарлыкты жєн 
салды караган намыссыздык кїч. 
Андай учурда жарлык кагаз бе-
тинде кала берет. Кудай ушундай 
кесепеттен оолак этсин! 

- Ардактуу аксакалыбыз, 
жарлыкта эне тилибизди 
ыйык тутуп, аны байытуу 
жєнїндє олуттуу ойлор кам-
тылган. Ушулардан окурман 
эсине тїйєєр кеп-кеўешиўиз 
бардыр. 

- Албетте, “Єнєр алды кы-
зыл тил” деп бекеринен айтыл-
баган чыгаар. Эми тил аркылуу 
сєз кайдан тамат? Кеп чордону 
– ушул. Кеп – жїрєктєн чыгат 
эмеспи. Байыртан бери жїрє-
гїўдї кир чалдырба, кєєдєнїў-
дї датка алдырба, адам кєўїлїн 
калтырба, намысыўды алдырба 
делинген. Бул сєздїн ар бири – 
єзїнчє дастан. Бир гана кагаз-
га тїшпєй, ооздон оозго ооган 
айыбы. 

Баса, байыртан бери жїрєгїў-
дї сакта, аяр, этият тут дешчї. 
Кєрсє, кїнїмдїк жашоодон баш-
тап, коомду алгалатар омоктуу, 
оттуу ойлор жїрєктєн оргуйт 
тура. Ошол себептїї оттуу жї-
рєктєн – бышкан сєз, отсузунан 
– быкшыган сєз, ар-намыстуу 
жїрєктєн – асыл сєз, арсыз жї-
рєктєн – ботколоў кеп, ириген 
ооздон чириген кеп деп, айты-
лып калган илгертен берки кеп. 
Демек, жїрєктї ыйык сактоо – 
ємїр. 

Аяр акылдуулар – ала-
тополоўдон алыстаган, єрт-
тїї жерде шашылбаган, єлїм-
дїї жерде жашыбаган. Майда-
баратты, кєрє албастыкты, єєдє-
сїнє єрєнкїгєндї таман алдына 
таптаган. Кїнїгє єзїн-єзї акыл-
ой жагынан байытып, намыска 
курчуган, эркин бїлєгєн, асыл 

ойлорду жаздана тїнєгєн. Алар 
ар кїнї тынымсыз эмгек этип, 
жакшыларга жанашып, кепкор, 
уламачы, чечендерге жолугуп, 
ырахат алышкан. Єзгєчє – де-
несин ийлеп, эркин бийлешкен. 

Ким болбосун сєзгє їзїлїп тї-
шїп, макал-лакапты кєєдєнїнє 
уюткан сєздї этибар албаган 
омоктор кїлкїгє кабылып, жы-
йындардан четтеген. Алар очок-
башынан кетпеген бечара атка 
конушкан. Алардын уул-кызын 
сєзгє жїйрїк, тамашакєй балдар 
айрєктєп, намысына келтириш-
кен. Намыстанып, алар дагы сєз-
дї машына келтире сїйлєшкєн. 

- Калкамбай аба, байыр-
тадан: “Тагдыр бизге укум-
тукумуўа мурас катары урун-
гула деп сєздї гана ыраа кє-
рїптїр” – деген кеп бар. Ушул 
жагынан уўгулата убап-чубап 
кеп салып берээр бекенсиз? 

- Чоў атам Сопу уулу Кайдуу 
чоў манасчы, алп жомокчу эле. 
1946-жылы июнь айында Ка-
сымалы Жантєшев келип, чоў 
атамдан кыйла жомокторун ка-
на угуп, “Мендирманын” жазып 
алып, єзїнчє китеп катары чы-
гарган. Чоў атам Болот уулу На-
зардын он їч жашынан ат кош-
чусу болуптур. Чохон Валиха-
нов Жыргалаўдын боюнан чоў 
казаттан Назарга Манас айт-
тырып, жазып алганын кєргєн. 
Чоў атам токсон сегиз жашын-
да дїйнє салды. Бала кезим-
де айткандары кєкїрєккє анча-
мынча кєрєўгєлєнїп калганда-
ры бар. Ошондогу сєзїндє: “Те-
ўирим бизге, укум-тукумга му-
рас этерлик сєздї гана энчилеп-
тир. Башка улутка укум-тукумуў 
эстеп жїрсїн деп, каухар, жакут 
єўдїїлєрдї ыроолоптур”, - деге-
ни эсимде. 

Ошол олтурушта Теўирим, 
бизге кай жагдайда сєздї ыроо-
логонун жайма-жай баяндап, 
сєздїн олуясы жана оногуна 
токтолуп, байыркы олуязаада 
акылмандардын оозунан эшит-
кеним булар: “Силерге энчилен-
ген сєздїн олуясы – бата менен 
алкыш, оногу – каргыш. Жак-
шысы – ырыс, жаманы – уруш. 
Жаманчылыкты жакшылыкка 
оодара оозана жїргєнїўєр оў” 
дегенде арадан бирєє чебелене 
“Олуязаадам, жаманды жашыр-
сак эмне кїнгє тїшєбїз?” - деп 
собол узатат.

“Жаманчылыкты їйїўє алып 
барсаў ырыс-кешиктїї ой-
санааўды оўбос жакка оодара 
тартат. Элге алып барсаў – эл 
ичин иритип, эки тарапка эў-
шерет. Ошол себептїї – “Жакшы 
ит єлїгїн кєрсєтпєйт” деген та-
ризде жаманчылыкты кїмїштїн 
буусуна буулап, айта жїргєн ду-
рус” дептир. Мына кептин урунту 
ушул. Не дегенде, жаманчылык-
ты неликтен тергеп, атын атабай, 
єлїктї нечен тїрлєнтє оозаныш-
кан. Єлїптїр деп кесе айтыш, 
кабарлаган кишиге да оноктук-
олдоксондук, укканга – сезимине 
октой тиет, капа-кайгыга дароо 
чємїлтєт. Жаманчылыкты угу-
зуунун да устаттыгы болгон. Кє-
рїнгєн кишини эле чабарманга 

чаптыра бербеген. 
Азыр техниканын 
доору, жымсалдап, 
ата-бата мурасынан 
кеп оодарып келип, 
тагдыр экен, ага-
ўыз актыкка моюн 
сунуптур десе, бир 
жєн. Айтор байыр-
тан бери “дїйнє са-
лыптыр”, "Акебиз 
дїйнєдєн кєчїп-
тїр, ыйманы сала-
бат болсун, жаткан 
жери жайлуу бол-
сун, топурагы тор-
ко болсун" - деп кє-
ўїл айтып жатыш-
пайбы. Кєўїл айтуу 
парз, ошону да кападар тараптын 
кєўїлїн кєтєрїп, кайраттанды-
рып, кайгы-капасын жеўилдет-
кен жеткилеў сєз – алтынга те-
те эмеспи! 

“Аке деген – кєўїлгє тєтє” – 
деген сєз бар. Муну азыркылар 
билбеди, билбегени орус мекте-
бинен окугандар. Ата-энеси та-
раптан тарбия-таалим кєрбє-
гєндєр. 

Тарбия-таалим, уят-сыйытты 
биле баштагандар: Аке, аба, агай, 
ата, чоў ата – дешип, ийбелиў-
ки мїнєзї менен ичиўди жылы-
тат. Ошондой убакта эл ичинен 
бирєє: 

“Тээтиги уул ичимди жылы-
тып койду. Ємїрлїї болсун, 
єнїп-єскєндїн тукуму тура”, - 
деп бата берет ыраазы боло. Де-
мек, жїргєн-турганы менен кє-
ўїл алды. Уул-кыздарыбыздын 
жїрїм-туруму, сєзї, кыймыл-
аракети, иши менен кєзгє кєрї-
нїп, оозго алынса, булар элдин 
шам-чырагы болот экен деген ой 
кєєдєнгє уялайт. Эми ошолорго 
ата-баба мурасынан оозантып, 
сезимине сїртїп, акыл-оюн ке-
ўитээр асыл ойлор єтє зарыл. 
Атаганат, десеў! “Кудай сєз бил-
ги менен алсын” – делет эмес-
пи? Сєзгє їзїлїп тїшїп, маа-
ни бергендер ишти айттырбай, 
дедиртпей, “этекке чаптыр-
бай” эбине келтиришкен. Алар 
абалтан бери айтылып, элди 
акыл-сезимге бїлєгєн уютма-
луу кепти кээде досторго бата 
тиленээрде, кээде иш аягында 
айтышчу. Ал – “Эл аман болсун, 
эл ичинде боорубуз бїтїн, башы-
быз аман болсун!”. 

Абалтан бери элдин аманчы-
лыгын тилешкен. Мен отузун-
чу, кыркынчы жылдары ата-
энелерибиздин оозунан “Эл аман 
болсун, элде болсун, Кудай эл-
ге берекесин берсин, элде болсо, 
бизде болот” – деген кепти кєп 
эшиттим. 

Андан соў: “Эл аман болсун, эл 
ичинде боорубуз бїтїн, башыбыз 
аман болсун” - деп, оомийин ти-
лешчї. Оболу элдин эсендигин 
тилешкен. Бири-бирин жоготуп 
алып: “Эсил кайран бир боорум, 
эми кайдан кєрєйїн" - деп, жок-
топ жатышпайбы. Боорлошто-
ру, куда-сєєк, ылым санашкандар 
тели-теўтуш ж.б. эсен жїрїшсїн. 
Мындан кийин – “Башыбыз аман 
болсун!”. “Элди, жерди асыраган 
ханыбыз-бегибиз аман болсун! 

Демек, бїтїндєй єлкє эсен-соо 
болуп, єнїп-єсїшїн тилеген ба-
та, акыл ойдун уюлу. Мындан 
соў – “Башканы коюп, Манас-
ты айт” – дешкен. Манас улуу 
сєздїн уюткусу, ыйыгы, асылы. 
Манас – кунсуз, тїгєнгїс байлы-
гыбыз жана сыймыгыбыз. Те-
ўирибиз ыраа тарта багыбызга 
мурас эткен айкєл Манас укум-
тукумубузду асырап келген, асы-
рай да берет, келечек муундар-
дын жан дїйнєсїн колдогон – 
кенч. 

- Калкамбай аба, эл арасын-
да: “Сєзїн єлтїргєн – єзїн єл-
тїргєн, эгер биз тилибизден 
ажырап калсак, улутубуздан 
кол жууйбуз” – деген єўдїї 
жїрєк опкоолжуткан жосун-
дуу кеп урушат. Буга айтаары-
ўыз эмне? 

- Эл айтса – калп айтпайт. Эл 
арасындагы элдир-селдир кє-
рїнїштєр, калктын канын кай-
наткан кайдыгерликтер – сєзї-
бїз єлсє, єзїбїз єлдїк деген ой-
го такап жатпайбы? 

Айрыкча, калаа ичиндеги-
лердин оозунан оргуган ойку-
кайкы оноктук, орусчаны оро-
пара ойдолоткон обзорлук, бї-
тїндєй їй-бїлєсї эне тилин же-
риген – арсыз-намыссыз жорук, 
єлїп калса жаткандай элестейт 
єлїї жандарга толуп. Не деген-
де: "Сєзї єлгєндїн - єзї єлгєн; 
антынан жанган – адам саны-
нан калган; ишенимден кеткен 
– тагдыр берген ємїрдєн мур-
да – ажалы жеткен; элди жїр-
гєн алдап-арбап – ал тирїїлєй 
ач арбак; элге залалы тийген – 
табытта жаткан єлїктїн кепи-
нин кийген; сенин атаў ушундай 
болчу деген наалатты кийинки 
укум-тукумунун башына їйгєн" 
– делинет абалкы аўызда. Пре-
зиденттин жарлыгы эл ичиндеги 
ирендилерди тазалоого, эне ти-
либизди кєздїн карегиндей уру-
нууга жана байытууга тикелей 
тийиштїї экендигин алиге эсине 
албаган энєєчїлїк, камырабас-
тык, элдин ичин бышырып жа-
тат. Не дейли, отуз жылдап ой-
рондолгон каада-салтыбызды, 
эне тилибизди он кїндє оўой са-
лыш кайдан. Бара-бара Прези-
денттин жарлыгы єтєєсїнє чы-
гат деген тилектебиз.

(Уландысы бар)

Ємїрбек ТИЛЛЕБАЕВ

КАРЫНЫН СЄЗЇН КАПКА САЛ

Кыргыз эл жазуучусу Калкамбай АШЫМБАЕВ:

“ЖЇРЄГЇЎДЇ КИР ЧАЛДЫРБА, 
КЄЄДЄНЇЎДЇ ДАРТ АЛДЫРБА”

“Адеп башы – тил” 
(Эл макалы) 
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А
раван районундагы 
Керме-Тоо айыл айма-
гынын тургуну Сїйїн 
Нуров Ош шаардык со-

туна доо арыз келтирип, анда Ош 
токой чарба фондунун жерлерин 
ижарага берїїнї уюштуруу боюн-
ча сынак комиссиясынын №1 лот 
(22-квартал) боюнча 2022-жылдын 
27-январындагы №2 протоколунун 
чечиминин 1, 2-пункттарын жарак-
сыз деп табууну суранган.

Ош шаардык соту 20.04.2022-жыл-
дагы чечими менен доогер доо 
коюу мєєнєтїн жїйєсїз єткє-
рїп жиберген - деген негиз менен 
доо арызды канааттандыруусуз 
калтырган (Тєрагалык кылган: 
Т.У.Курманбеков).

Ош областтык сотунун жаран-
дык жана экономикалык иштер 
боюнча соттук коллегиясынын 
19.07.2022-жылдагы чечими ме-
нен биринчи инстанциядагы сот-
тун чечими жокко чыгарылып, 
жаўы чечим кабыл алынып, доо-
гер С.Нуровдун доо арызы канаат-
тандырылган (Тєрагалык кылган: 
М.У.Шамбетова, судьялар: А.К.Сул-
таналиева, Дж.К.Абдымомунова).

Ош областынын Кара-Суу райо-
нундагы Папан айылынын тургуну 
Сатылганов Рамазан 2000-жылдын 
башында Кара-Суу районунун ай-
магында жайгашкан ыўгайсыз бол-
гон 4,32 га жерге болжол менен ошол 
убакта 1 млн сомдон ашуун каражат-
ты єз эсебинен сарптап, ал жерде-
ги чоў таштарды четке чыгарып, 
чуўкур жерлерин сїрїп тегиз жер-
ге айлантып, 2 бєлмєлїї турак жай 
салган. Талаш жаратып турган жер 
Кара-Суу районуна караштуу болуп, 
кийин убактылуу пайдаланууга Ноо-
кат районуна єткєрїлїп берилген. 
Ноокат районунун Кєк-Бел айыл єк-
мєтї 2003-жылдын 12-октябрдагы 
№162 жана №163 токтомдору менен 
ыўгайсыз жерди єз эсебинен тегиз-
деп таштарын терип каражат жум-
шагандыгын эске алып, убактылуу 
пайдалануу їчїн 20 жылдык мєє-
нєткє Кєк-Бел айылынын тургунда-
ры, Сатылганов Рамазандын тууга-
ны Исакбаев Маматкарим жана до-
су Мамытов Абдизакирге берген. 
Эмне себептен Р.Сатылганов жер-
ди єз наамына алган эмес? Антке-
ни, ошол убакта колдонууда турган 
жерди ижарага берїї боюнча мый-
замга ылайык жерди алууга жер 
жайгашкан айыл єкмєттїн тургун-
дарынын гана укугу болгон. Ошол 
себептен токтомдор Р.Сатылгановго 
эмес, Кєк-Бел айылынын тургунда-
рына чыккан.

Жерди алгандан кийин Р.Сатыл-
ганов 2020-жылга чейин єз убагын-
да ижара акысын тєлєп турган, бул 
жагдай Кєк-Бел айыл єкмєтїнєн 
квитанциялар менен тастыкталат. 

2020-жылы Р.Сатылганов коро-
навирус илдетине чалдыгып, ка-
за болот. Балдары, жакындары єз-
дєрїнє єтє кымбат болгон адамын 
жоготуп сыздап отурса, Араван ра-
йонундагы Керме-Тоо айыл айма-
гынын тургундары, бир тууган-
дар Нуров Сїйїнбек жана Нуров 

Саидакмат жерге ээлик кылып, 
“биз 300 000 сом акча берип Р.Са-
тылгановдон сатып алганбыз” де-
ген айыў кептерди таратып, жерди 
талаша баштайт. 

2020-жылдын октябрь айында 
С.Нуров жерге фундамент куюп 
тосмо тургузуп жаткан учурда Р.Са-
тылгановдун уулу Медербек барып 
тосулуп жаткан жерди Кєк-Бел 
айыл єкмєтїнїн токтомдорунун 
негизинде иштетип, жер акысын 
тєлєп келе жаткандыгын айтып 
эскерткен. Ошондой эле Нуровдор 
жерди мыйзамсыз тосуп, кєчєттєр-
дї отургузуп жатышкан учурда Ош 
токой чарбасынын єкїлдєрї Т.Кал-
баев менен Ж.Алибековдор 5-6 жо-
лу эскертїї берип, жер Ош токой 
чарбасына карай тургандыгын, аны 
документтештирбей туруп тосмо 
тосуу, кєчєт отургузуу мыйзамсыз 
экендигин, алардын жасаган ара-
кеттери єзїм билемдик болуп сана-
лып, жоопкерчиликке тартылаарын 
айтышкан.

27.08.2021-жылы Ош токой чар-
басы аталган жерди жашылданды-
руу, кєрктєндїрїї їчїн ижарага 
берїї жєнїндєгї конкурсту єткє-
рїї їчїн гезитке жарыя берет. Кон-
курс 11.11.2021-жылга белгиленип, 
Кыргыз Республикасынын Єкмєтї-
нїн 2018-жылдын 10-апрелинде-
ги №192 “Мамлекеттик токой фон-
дун пайдалануу жана тескєє тар-
тибин бекитїї жєнїндє” токтому-
нун (мындан ары - Токтом) 28-п. 
ылайык, конкурстун катышуучула-
рынын зарыл саны жок (эки каты-
шуучудан аз) болгондуктан экин-
чи конкурс жарыяланган.

Экинчи конкурс 27.01.2022-жыл-
га белгиленет. Конкурска мурда-
гы эле катышуучулар М.Сатылга-
нов менен С.Нуров документтерин 
тапшырат. Ага-ини Нуровдор бел-
гиленген кїнї келишип, конкурска 
катышат. Тєрага тарабынан Єкмєт-
тїн №192 токтому толук тааныш-
тырылып, сунуштар ачыла башта-
ган учурда конкурска келип тїш-
кєн эки сунуштун бири салынган 
конверттин сыртында кол тамга-
лар чиймеленип жазылгандыгы 
жана аталган конверттин ичин-
де сунуш талапка ылайык комис-
сия мїчєлєрїнїн санына жараша 
эмес бир эле экземплярда экен-
диги белгилїї болот. Ошол учур-
да катышуучу М.Сатылганов ток-
томдун 15-п. белгиленген талап бу-
зулгандыгы, т.а. катышуучу кон-
курстук документтердин пакетин 
комиссиянын ар бир мїчєсї їчїн 
зарыл болгон нускада таризделїїчї 
норма бузулгандыгын, ошондой эле 
токтомдун 19-п. кєрсєтїлгєн ко-
миссиянын катчысы эч кандай жа-
зуулары жана белгилери жок кабыл 
алуу жєнїндєгї талапты сактаба-
гандыгын белгилеп, конкурстук 
сунуш-талапты бузуу менен тап-
шырылгандыгына байланыштуу 
катышуучу С.Нуровду конкурстан 
четтетїї талабын билдирет.

Тїштєн кийин комиссия єз ишин 
улантып, бирок бул жыйынга 
С.Нуров белгисиз себептер менен 

келбей коёт. Жогоруда аталган Єк-
мєт токтомунун 20-п. ылайык бел-
гиленген талаптарды бузуу менен 
конкурстук документтердин паке-
тин талаптагыдай эмес тариздеген-
диги їчїн катышуучу С.Нуров кон-
курстан четтетилет. Комиссиянын 
жыйынтыгы менен М.Сатылганов 
конкурстун жеўїїчїсї деп табы-
лат. Бул тууралуу протоколду то-
кой чарбанын маалымат тактасы-
на жайгаштырып, Нуровдорго ко-
миссия жыйынтыгын алып кетки-
ле деп телефон аркылуу билдириш-
кенде алар ватсапп тиркемеси ар-
кылуу жиберип койгула деп токой 
чарбага келбей коюшат. Комиссия 
катчысы С.Шермухамбет уулу єзї-
нїн кол телефонунан протоколду 
ватсапп аркылуу жиберет. 

Нуровдор конкурска каты-
шуудан четтетилгендигин би-
лип туруп 03.02.2022-жылы жа-
на 09.02.2022-жылы конкурс туу-
ра эмес єткєндїгїн, жерге анын 
кылган эмгеги бааланбай калган-
дыгын билдирип Ош токой чарба-
сына кайрылат. Натыйжада кон-
курстук комиссиянын жыйынтыгы 
єзгєртїїсїз калтырылган.

Андан кийин С.Нуров 
03.03.2022-жылы Ош шаардык со-
туна кайрылат. Ош шаардык соту-
нун судьясы Т.Курманбеков иштин 
материалдарын, тараптардын бер-
ген кєрсєтмєлєрїн дыкат, объек-
тивдїї изилдеп, 4 жолку соттук те-
риштирїїлєрдї єткєрєт. Жогоруда 
белгилеп кеткендей конкурсту єт-
кєрїї, анын жыйынтыгына датта-
нуу Кыргыз Республикасынын Єк-
мєтїнїн10.04.2018-жылдагы №192 
“Мамлекеттик токой фондун пай-
далануу жана тескєє тартибин бе-
китїї жєнїндє” токтому менен тес-
келет. Токтомдун 26-п. конкурстун 
катышуучулары тарабынан комис-
сиянын чечими конкурстун натый-
жалары жарыялангандан кийин он 
кїндїн ичинде соттук тартипте дат-
танылышы мїмкїндїгї, бул мєєнєт 
аяктагандан кийин конкурстун ка-
тышуучуларынын даттануулары 
конкурстун уюштуруучусу тара-
бынан каралбастыгы белгиленген. 
Доогер тарап мыйзамда белгилен-
ген 10 кїндїк мєєнєт ичинде сот-
ко кайрылбастан токой чарбасына 
эки ирет даттануу келтирип, датта-
нуу мєєнєтїн жїйєсїз єткєрїп жи-
бергендиктен мыйзамдуу, негиздїї 
чечим кабыл алып, доо арызды ка-
нааттандыруусуз калтырган.

Доогердин даттануу мєєнєтїн 
жїйєсїз єткєрїп жибергендиги тє-
мєндєгї документтер менен тас-
тыкталып турат:

- 03.02.2022-жылдагы С.Нуров-
дун Ош токой чарбасынын дирек-
тору Т.Боркошевге конкурстук ко-
миссиянын 27.01.2022-жылдагы 
жыйынтыгын жокко чыгаруу жє-
нїндєгї арызы (и.б. 76);

- 09.02.2022-жылдагы С.Нуровдун 
Токой чарба мамлекеттик агент-
тигинин Ош аймактык єкїлчїлї-
гїнїн сектор башчы-жетекчиси 
Р.Курбаналиевге конкурстук ко-
миссиянын 27.01.2022-жылдагы 

жыйынтыгын жокко чыгаруу жє-
нїндєгї арызы (и.б. 50);

- 16.02.2022-жылдагы С.Нуров-
дун Ош токой чарба директоруна 
Шут участкасындагы 4,32 га жерди 
ижарага берїї боюнча 2021-жылдын 
4-ноябрь жана 2022-жылдын 27-ян-
вардагы конкурстук иш-кагаздарды 
берїї жєнїндєгї арызы;

- Ош токой чарбасынын С.Нуровго 
ошол эле кїнї, т.а. 16.02.2022-жыл-
дагы №06-10/32 сандуу жооп каты 
жана анын 2-пункту менен (жал-
пы 34 барактан турган документтер 
тиркелген)“2022-жылдын 27-ян-
варында єткєрїлгєн конкурстук 
комиссиянын типтїї жана жаз-
ма протоколдорунун кєчїрмєсї – 
2 баракта” (жоопту Нуров кол кат 
аркылуу тиркелген документтер 
менен кошо ошол эле кїнї алган);

- 16.02.2022-жылдагы адвокат 
Н.Абдуллаевдин (С.Нуровдун єкї-
лї) Ош токой чарба директоруна 
Шут участкасындагы 4,32 га жерди 
ижарага берїї боюнча 2021-жыл-
дын 4-ноябрь жана 2022-жылдын 
27-январында єткєрїлгєн конкурс-
тук иш-кагаздарды берїї жєнїндє-
гї №9 сандуу каты;

- Ош токой чарбасынын адво-
каты Н.Абдуллаевге ошол эле кї-
нї, т.а. 16.02.2022-жылдагы №06-
10/31 сандуу жооп каты жана анын 
2-пункту менен (жалпы 34 барак-
тан турган документтер тиркелген) 
“2022-жылдын 27-январында єткє-
рїлгєн конкурстук комиссиянын 
типтїї жана жазма протоколдору-
нун кєчїрмєсї – 2 баракта” (жооп 
катты Нуров кол кат аркылуу тир-
келген документтер менен кошо 
ошол эле кїнї алган);

С.Нуровдун колундагы доку-
менттерге караганда Ноокаттын 
Кєк-Бел айыл єкмєтїнїн жайыт 
комитети менен анын ортосун-
дагы 04.10.2013-жылдагы кели-
шим боюнча 8,8 га жер 5 жыл-
дык мєєнєткє 110 000 сом ижа-
ра акысы менен тїзїлгєн. Ал эми 
18.01.2019-жылдагы №34 келишим 
боюнча 4 га жер ижара акысы 50000 
сомду тїзїп, 24.01.2024-жылга че-
йинки мєєнєткє берилген. С.Ну-
ров сотко доо арызында жалпы 
173 500 сом ижара акы тєлєгєндї-
гїн кєрсєтєт. Келишимдер боюнча 
2013-2024-жылдар аралыгындагы 
ижара акы жалпы 160 000 сомду 
тїзмєк. Ал эми Кєк-Бел жайыт ко-
митетинин берген маалыматында 
биринчи келишим боюнча толук 
тєлєм жїргїзїлїп, экинчи кели-
шим боюнча 15 000 сом гана тєлєн-
гєн. Демек, жайыт комитетине 125 
000 сом тєлєнїп жатат. Доо арызда 
кєрсєтїлгєн сумманын 48 500 со-
му кайда кеткендигин эч ким бил-
бейт. Нуровдор тєлєгєн квитанция-
ларынын бардыгын сактап, сотко 
доо арызында белгилеп жатса, Кєк-
Бел жайыт комитетинин кызмат-
кери Т.Турдиев “мурдагы кызмат-
кер канча алганын билбеймин, мен 
2019-жылга - 10 000 сом, 2020-жылга 
- 5000 сом акча тєлєткєнмїн”-дейт. 
Калган 48 500 сом кимдин чєнтєгї-
нє кеткендиги табышмак. Дегеле, 
Ош токой чарбасында турган жерге 
Кєк-Бел жайыт комитети ижара акы 
алып жаткандыгы мыйзамдуубу? 
Бул фактыларды тиешелїї укук 
коргоо органдары териштирбесе 
болбойт єўдєнєт!.. 

Белгилеп кетїїчї жагдай, жер 
Ош областык мамлекеттик адми-
нистрациясынын 13.09.2004-жыл-
дагы №68 токтому менен 2015-жы-
лы Кара-Суу районуна єткєрїлїп 
жатса, кандай негиз менен Кєк-
Бел жайыт комитети С.Нуровдор-
ду каражат тєлєтїп жатат? КРнын 
“Жайыттар жєнїндєгї” Мыйза-
мынын 16-беренесинин 2-б. жа-
йыт билетинин негизинде жайыт-
тарды їч жылдан ашык пайдала-
нуу укугу “Кадастр” ММ мамле-
кеттик каттоодон милдеттїї тїр-
дє єткєрїлїїгє тийиштиги бел-
гиленген. Нуровдордун эки кели-
шими теў каттоодон єткєн эмес, 
демек бул келишимдер талапты 

сактоо менен жїргїзїлбєгєндїк-
тєн мыйзам тарабынан корго-
лууга жатпайт. Мындан сыртка-
ры, 04.10.2013-жылдагы келишим-
де №278 контурдагы 8,8 га жайыт 
жери кыртышы кетип, мал жаюу-
га тоюттуулугу начарлап кеткен-
дигине байланыштуу ошол жерди 
кєрктєндїрїї максатында 200 тїп 
алма, 200 тїп єрїк, 200 тїп арча 
жана айланасына кайрагач ит му-
рун кєчєттєрїн, малга жагымдуу 
чєптєрдїн уруктарын себїї иш-
чараларын аткарат,- деп кєрсєтїл-
гєн. Чындыгында С.Нуров ал иш-
чараларды келишимдин убакты-
сы бїткєнгє чейин аткарууга мил-
деттенме алгандыгына карабастан, 
кайра эле 18.01.2019-жылдагы №34 
келишимде атайлап жердин конту-
ру кєрсєтїлбєстєн “жол жана сай 
боюндагы эрозияга учураган 4,0 га 
жайыт жерди кайра калыбына кел-
тирїї максатында кєрктєндїрїп, 
пайдаланууга уруксат берет”- деп 
кєрсєтїлєт. Жогорудагы эки тип-
тїї келишимде бир эле жайыт жер 
жєнїндє сєз болуп жатат. Бул учур-
да мурдагы келишимдин шарттары 
такыр аткарылбагандыгын жайыт 
комитети єзї тастыктап, кийинки 
келишимде “эрозияга” учураган 
жерди берип жатат.

Ош шаардык соту 20.04.2022-жыл-
дагы чечими менен мыйзамдуу жа-
на негиздїї жыйынтыкка келген 
деп эсептейбиз. Анткени, Кыргыз 
Республикасынын Жарандык ко-
дексинин 213-беренесинде доо-
нун эскиришинин атайын мєє-
нєттєрї каралган. Ал эми Кыр-
гыз Республикасынын Єкмєтїнїн 
10.04.2018-жылдагы №192 токто-
мунун 26-пунктунда конкурстун 
катышуучулары тарабынан комис-
сиянын чечими конкурстун натый-
жалары жарыялангандан кийин он 
кїндїн ичинде соттук тартипте 
даттанылышы мїмкїн деп так кєр-
сєтїлгєн. Ал эми ошол эле токтом-
дун 25-пунктунда комиссиянын че-
чими токой чарбасын башкаруунун 
аймактык мамлекеттик органынын 
расмий сайтында жана/же маалы-
мат тактасында комиссия чечим ка-
был алган кїндєн тартып 3 жумуш 
кїндїн ичинде жайгаштырылууга 
тийиштиги белгиленген. 

Апелляциялык сот чечим ка-
был алууда негизги жїйє катары 
С.Нуровго конкурстук комиссия-
нын жыйынтыгы тил кат аркылуу 
же почта кызматы аркылуу жибе-
рилбегендигин, же маалымат так-
тасында жайгашпагандыгын кел-
тирип Нуровдун укугу бузулган де-
ген тыянакка келїїсї жаўылыш-
тык. Анткени, комиссия жыйын-
тыкты тил кат аркылуу же почта 
кызматы аркылуу берїї жєнїндєгї 
норма конкурсту єткєрїїгє негиз 
болгон токтомдо белгиленген эмес. 
Андыктан, конкурстук комиссия же 
токой чарбасы тараптарга жыйын-
тыкты тил кат аркылуу же почта 
аркылуу жиберїїнї мыйзам мил-
деттендирбейт, бул учурда апелля-
циялык инстанциянын мыйзамда 
каралбаган талапты, башкача айт-
канда аталган протокол чечими-
нин кєчїрмєлєрїн катышуучулар-
дын єз колдоруна бербеген же поч-
та аркылуу єз даректерине жєнєт-
пєгєн - деген жїйєсї негизсиз бо-
луп эсептелет. Андан сырткары, 
областтык соттук коллегиясынын 
ишти бир тараптуу карап, шашы-
лыш тїрдє чечим кабыл алганы 1 
жолу эле соттук отурум єткєргє-
нї менен далилденет десек болот.

Эмки кеп Жогорку сотто калды! 
Тараптардын бири даттанса Жо-
горку сот кайсы чечимди шыпыра 
чабат болду экен? 4 жолку соттук 
отурум єткєрїп кабыл алган шаар-
дык соттун чечиминби же 1 жол-
ку соттук отурумда кабыл алын-
ган коллегиялуу областтык соттун 
чечиминби? Айтор, алдыда бул су-
роого да жооп табылат!.. 

Даярдаган 
Мухтар ЖАРКУЛОВ

СОТТО КАРАЛУУДА

ОШ ТОКОЙ 
ЧАРБАСЫНЫН 
ТАЛАШТАГЫ 
ЖЕРИ



АК БУЛУТТУ АРАЛАП, 
АЛП БААТЫРГА 
ЖЄНЄДЇК...

Сапарга чыгарда ар дайым ата-
энемдин їйїнє барып батасын 
алып, анан чыкканды адатка ай-
ландыргам. Мектепте 40 жыл не-
мец тилинен сабак берген апам: 
“Кызык, сени тєрєп жатканда 
улуу баатырдын 80 жылдык маа-
ракесине барат деп ким ойлоп-
тур” деди, толкунданып...

КРнын Президентинин Талас 
облусундагы ыйгарым укуктуу 
єкїлї Бакытбек Нарбеков, Чол-
понбай Тїлєбердиевдин бир туу-
ган агасы Данкенин уулу Жаны-
бек Тїлєбердиев, Талас району-
нун акими Нургазы Нармырзаев, 
манасчы Кулмат Сыдыков, ырчы 
Алтынай Коробаева жана кадим-
ки Шекербек Шеркуловдун небе-
релери, комузчулар Бакыт На-
мазбеков жана Айжамал Намаз-
бековалар менен 4-августта Биш-
кек шаарынан Москвага учтук.

Талас жергесинен Воронеж 
облусуна караштуу Лиски райо-
нундагы Селявное-2 айылына 
биз биринчи жолу бара жаткан 
жокпуз. Бизге чейин да Талас об-
лусунун экс-губернаторлору бир 
нече жолу барып, Советтер Сою-
зунун Баатыры Чолпонбай Тїлє-
бердиевдин эрдик кєрсєткєнї-
нїн урматына жыл сайын 6-ав-
густта єткєрїлїїчї иш-чараларга 
катышып келишкен. Анда жалаў 
чиновниктер жана алардын бир 
туугандары барып келчї. Журна-
листтерден эч ким барбагандык-
тан иш сапар тууралуу коомчу-
лукка да маалымат жетчї эмес.

Бул жолку делегациянын ку-
рамын облус башчысы Бакытбек 
Нарбеков єзї аныктап, эў оболу 
анын курамына Чолпонбай Тї-
лєбердиевдин бир тууган агасы 
Данкенин уулу Жаныбек Тїлє-
бердиев кошулду. 74 жаштагы ак-
сакалдын кубанычында чек жок. 
Ананчы, ушул кутмандуу курак-
та даўктуу чоў атасы Чолпонбай 
Тїлєбердиев кайталангыс эрдик 
кєрсєткєн тарыхый жерге бара 
жатса, аксакал кубанбаганда ким 
кубаныш керек?

Самолёттун терезесинен бу-
луттарды суктана караган акса-
кал “буга чейин самолётто уч-
кан эмесмин” деп толкунданса, 
мен болсо улуу баатырдын урпа-
гынын жанында баатыр атабыз 

эрдик кєргєзгєн жерге бара жат-
каныма сыймыктандым.

Негизи облус жетекчиси Ба-
кытбек Нарбеков, эмне иш кылса 
да акылга салып єз эрежеси, жаг-
дайына жараша ишке ашырат. 
Сапарга чыгаарда “Бакай, кыр-
гыздын баалуулуктарын колу-
буздан келишинче орустарга кєр-
сєтїшїбїз керек. Жєн эле барып 
эт жеп келїї максатыбыз эмес. 
Сен келгенде жакшылап чагыл-
дырып бер. Манасчы, комузчу-
ларды бекеринен алган жокмун. 
Кыргыздын ким экенин тааны-
талы. Ырчы кызыбыз да эки эл-
дин достугун даўазалап эки тил-
де ырдайт” деген эле.

 

МОСКВА, “ГДЕ ВЫ 
РАБОТАЕТЕ, БАКАЙ?”

Тїнкї саат 12де Москва шаа-
рынын Домодедово аэропорту-
на келип кондук. Башкаларга 
билбейм, бирок мага Бишкекте 
жїргєндєй эле таасир калтырды. 
Ары жагым деле, бери жагым де-
ле кыргыздар. Сыягы, мен Моск-
вага биринчи жолу келип жатка-
ным менен Айкєл Манастын ур-
пактары эбак эле Москваны “ба-
гынтып” алган єўдєнєт... Ушун-
дай ойлорго чємїлїп турсам “Где 
вы работаете, Бакай?” деген тек-
шерїїчїнїн єктєм їнї селт эт-
тирди. Советтер Союзунун Баа-
тыры, Чолпонбай Тїлєбердиев-
дин эрдик кєрсєткєндїгїнїн 80 
жылдыгынын урматына арналган 
салтанаттуу иш-чараларга каты-
шуу їчїн келгенимди укканда, 
башка суроо бербей паспортум-
ду колума карматты. Аэропорт-
тон чыксак бизди Воронеж облу-
сундагы кыргыздардын “Мурас” 
коомдук бирикмесинин мїчєлє-
рї жана бир нече мекендештери-
биз кїтїп турган экен. Ал-жай 
сурашкандан кийин алар даяр-
дап койгон Мерседес спринтер 
автоунаасына тїшїп, Воронеж 
шаарына бет алдык. Биз менен 
кошо Москва шаарындагы диас-
поранын "Шайыр апалар" тобу 
жол тартты. Тїн бир оокум бо-
луп калганына карабай кыргыз-
дын керемет кїїлєрї чертилип, 
керемет обондор созулуп “жолду 
кыскартып” бара жаттык...

 

ВОРОНЕЖ – УЛУУ 
ПЕТР Iдин ИЗИ 
КАЛГАН ЖЕР...

Таў агарып калганда Воронеж 
шаарына жеттик. Ал жерден биз-
ди Кыргыз Республикасынын 
Воронеж облусундагы Ардак-
туу консулу Талантбек Намазбе-
ков, Воронеж облусундагы кыр-
гыздардын “Мурас” коомдук би-
рикмесинин президенти Калы-
бек Назарбаев, аталган коомдук 
бирикменин мїчєлєрї Алкан 
Чїкєтаев жана Элмира Мурса-
бекова тосуп алды. Саат 11лер-
де Воронеж облусунун губерна-
тору Александр Гусев атайын ав-
тоунаа жиберип расмий жолугу-
шууга бардык. Жолугушууда Та-
лас облусу менен Воронеж облу-
сунун ортосундагы айыл чарба 
жана тамак-аш азыктарын жї-
гїртїї аракетин кєбєйтїї масе-
лелери талкууланды. Ошондой 
эле аскерий-мемориалдык жана 

Советтер Союзунун Баатыры 
Чолпонбай Тїлєбердиевдин эр-
дигин даўктоо багытындагы иш-
чараларда кызматташуу жєнїндє 
макулдашылды. Расмий жолугу-
шуулардан кийин Воронеж шаа-
рындагы Жеўиш аятындагы єч-
пєс отко гїл чамбарларды коюу 
жєрєлгєсї болуп єттї. 

Андан соў, атайын гиддин 
коштоосу менен Воронеж шаа-
рын кыдырып чыктык. Тары-
хый булактарда Воронеж ата-
лышы алгач 1177-жыл деп эске-
рилет. Бирок, шаар єзї XVI кы-
лымда негизделгендиги тарых 
барактарында жазылган. Єкї-
нїчтїїсї, Воронеж шаары Улуу 
Ата Мекендик согуш мезгилинде 
дээрлик 95% талкаланган экен. 
Ошого карабастан, шаар согуш-
тан кийинки жылдары кайрадан 
тез эле калыбына келген. Учурда 
Воронеж байыркы имараттары, 
тарыхый жерлери жана кєк ти-
реген заманбап имараттары ме-
нен кооз шаарга айланган.

Экскурсия учурунда “Гото 
Предестинация” кеме-музейи 
менен да тааныштык. Кеменин 
тарыхый кєчїрмєсї 2014-жы-
лы жасалып бїткєн. 1698-жы-
лы Петр I Воронежге келип, 58 
замбиреги бар кеме курууну мак-
сат кылат. Кеменин долбоорун 
Англиядан алып келип єзїнїн 
алымча-кошумчасын кирги-
зет. Курулуш иштерине импера-
тор єзї кєзємєл жїргїзїп, ке-
меге «Гото Предестинация» же 
«Божье Предвидение» (немец 
тилинен Gott – «Кудай» жана 

латын тилинен praedestinatio – 
«алдын ала аныктоо») деп ат 
койгон. Кеме биринчи жолу 1700 
-жылы сууга сїзїп, анын экипа-
жы 253 адамдан турган экен. Ал-
гачкы жылдары кеме Воронеж 
дарыясынын жээгинде турган. 
1708-жылы гана Азов деўизине 
сїзїп чыккан. 1710–113-жылда-
ры Орус-Тїрк согуш мезгилинде 
эки єлкєнїн ынтымагын бекем-
дєє максатында кеме тїрктєр-
гє сатылып, «Московский капу-
дание” деген ысым менен Эгей 
деўизинде кызмат аткарган. 
1718-жылы кеме єз ишин токто-
туп, бузуу їчїн сатыкка коюлган.

КЄП СЫРЛАРДЫ 
ИЧИНЕ КАТКАН 
ДОН ДАРЫЯСЫ 

Ал кїнї Воронежде тїнєп, эр-
теси болжол менен 150 километр 
жол жїрїп, Лиски районундагы 
Селявное-2 айылына сапар тарт-
тык. Россия жергеси токой чер-
лїї, учу кыйры кєрїнбєгєн та-
лаалары менен эсте калды. Моск-
вадан баштап айылдарына чейин 
асфальт жолдор мизилдейт. Жери 
кара топурак болгондуктан айыл 
чарба єсїмдїктєрї жамгыр менен 
эле суу ичип тїшїм берет экен. 
Дагы бир байкаганым талаала-
ры тегиз, бир кылка. Мунун се-
беби: жер мамлекетке тийиштїї. 
Мага ал жактан бир гана нерсе – 
Ала-Тоонун калдайган карааны 
жетишпей жатты. Алыста жїр-
сєў Мекендин кадырын билет 

экенсиў. Жїрєк толкуп тємєнкї 
ыр саптарын жараттым:

Алыста жїрїп бир апта,
Ала-Тоо сездим кадырыў.
Єзїўдєн єсїп чоўойгом,
Єзєгїм жана тамырым!

Булагыў мєлтїр таптаза,
Кочуштап жутсаў канбаган.
Дартыўа даба абасы,
Мекеним сенден айланам!

Шар аккан суунун дабышы,
Кєўїлдї дайым сергитет.
Кызгалдак єскєн талаалар,
Сезимди козгоп эргитет!

Булбулу сайрап таў эртеў,
Торгою тынбай таўшыган.
Ысык-Кєл чалкыйт мєлтїрєп,
Тоолору мєўгї артынган...

Сапарда жїрїп бир жума,
Торуна тїштїм санаанын...
Кусага баттым карайлап,
Тоолордун издеп караанын. 
Ошентип Лиски районундагы 

Селявное-2 айылына да келдик. 
Бизди Дон дарыясы їнсїз тосуп 
алды... 1942-жылы 80 жыл мурда 
дал ушул кїнї болгону 20 жаш-
тагы Чолпонбай Тїлєбердиев, 
таў калтырган улуу эрдик жа-
саганын, кырчындай курагын, 
ємїрїн Мекенге арнаганын эс-
теп чыйрала тїштїм.

Дон суусунан єткєндєн кийин 
эле єзїмдї Россияда эмес, Чол-
понбай Тїлєбердиевдин туулган 
айылы Чолпонбайда жїргєндєй 
сездим. Кыдырата тигилген кыр-
гыздын боз їйлєрї, улуттук ки-
йим кийген ак элечек апалар, ак 
калпак аталар кадимки залкар 
Шекербек Шеркуловдун “Тала-
сым” ырын аткарып жаткан экен. 
Муну кєрїп кыргыз чын эле 
улуу эл экенине дагы бир жолу 
ынандым. Кєрсє, кыргыздар жа-
кын жїрсєк, бири-бирибиз ме-
нен кер-мур айтышып, ал эми, 
мекенден алыс жїргєндє бир 
муштумдай тїйїлїп бириге ка-
лат экенбиз.

ЭЧ КИМ, ЭЧ КАЧАН УНУТУЛБАЙТ

СССР ЭЛДЕРИНИН ЖЇРЄГЇНЄН ТЇНЄК 
ТАПКАН ЧОЛПОНБАЙ ТЇЛЄБЕРДИЕВ

Буйрук экен, 
жїз миўдеген 
мекендештеримди 
коюнуна батырып, 

аларга жакшы жашоодон 
їмїт берген Россиянын 
токой черлїї жери, кеў 
пейилдїї эли менен 
жакындан таанышууну 
насип этиптир. Баарынан 
да Россиянын Воронеж 
облусуна Советтер Союзунун 
Баатыры Чолпонбай 
Тїлєбердиевдин эрдик 
кєрсєткєндїгїнїн 80 
жылдыгына арналган 
мааракеге расмий 
делегациянын курамында 
бара жатканым, мен їчїн 
ары сыймыктуу, ары 
жоопкерчиликтїї иш болду.

2022-жылдын  19-августу8
Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити



Саат 10дор чамасында “6-август 
эл-аралык, мекенди коргоочулар-
дын жана улуттардын достугу ин-
тернационалдык кїнїндє” Селяв-
ное-2 айылында “Сторожевский 
плацдармынын” жана Советтер 
Союзунун Баатыры Чолпонбай Тї-
лєбердиевдин эрдик кєрсєткєнїнїн 
80 жылдыгына арналган салтанат-
туу иш-чаралар башталды. Россия 
Федерациясы менен Кыргыз Рес-
публикасынын желектери желби-
реп, гимндери жаўырды.

Иш-чарага Кыргыз Республика-
сынын Россия Федерациясында-
гы элчилигинин єкїлдєрї, Кыргыз 
Республикасынын Талас облусунан 
барган делегация мїчєлєрї, Воро-
неж облусунун коомдук палатасы-
нын, Лиски административдик му-
ниципалдык районунун єкїлдєрї, 
Воронеж облусунун губернаторунун 
алдындагы райондук жана облустук 
Ардагерлер Кеўештеринин єкїлдє-
рї, Воронеж облусундагы кыргыз-
дардын “Мурас” коомдук бирикме-
синин жана Россиянын ар кайсыл 
облустарындагы кыргыз диаспора-
ларынын єкїлдєрї катышты.

Воронеж облусунун Єкмєтїнїн 
тєрагасынын орун басары Олег Мо-
солов алгачкы куттуктоо сєзїн сїй-
лєп, Улуу Ата Мекендик согуш мез-
гилиндеги кєп улуттуу СССРдин 
аскерлеринин Мекенди коргоодо-
гу эрдиктерин айтып, анын ичинде 
Советтер Союзунун Баатыры Чол-
понбай Тїлєбердиевдин кайталан-
гыс эрдигин баса белгиледи. Кыр-
гыз Республикасынын Президент-
тик администрациясынын сырткы 
саясат бєлїмїнїн башчысы Мурат-
бек Азымбакиев сєз сїйлєп, Чол-
понбай Тїлєбердиевдин эрдигин 
эскерип жыл сайын иш-чараларды 
уюштуруп жатышкандыктары їчїн 
ыраазычылык билдирди.

Чыгып сїйлєгєндєр Улуу Ата Ме-
кендик Согуштагы кєп улуттуу мур-
дагы СССРдин элдеринин ынтыма-
гын жана каармандык кїрєшїн ай-
тышып, Чолпонбай Тїлєбердиевдин 
кайталангыс эрдигин белгилешти. 
Кыргыздын кыраан уулу Мекен 
їчїн жанын кыйып, атына заты жа-
рашып, бир кездеги СССР элдери-
нин Чолпон жылдызына айланга-
нына кубансам да, анын адамдык 
жеке тагдыры жан кейитпей кой-
гон жок. 

Андан соў Чолпонбай Тїлєбер-
диевдин эстелигинин алдында сал-
танаттуу митинг болуп, Чолпонбай 
Тїлєбердиевдин эрдиги ыр тїрїндє 
даўкталды. КРнын Президентинин 
Талас облусундагы ыйгарым укук-
туу єкїлї Бакытбек Нарбеков єз сє-
зїндє: “Биз мындай маанилїї кїнї 
Воронеж облусунун кут даарыган 
жергесинде, кыргыз элинин уулу, 
Советтер Союзунун Баатыры Чол-
понбай Тїлєбердиевдин эрдик кєр-
сєткєнїнїн 80 жылдык мааракесине 
катышып жаткандыгыбыз їчїн ку-
банычтабыз. Бїгїн биз аталарыбыз-
дын, апаларыбыздын эрдиктерин 
эскерип, биз алардын каармандыгы, 
тайманбастыгы жана Мекенге бол-
гон сїйїїсї їчїн сыймыктанабыз. 
Улуу Ата Мекендик согушта ємїрї 
кыйылгандардын алдында чын ык-
ласыбыздан башыбызды ийип, таа-
зим кылабыз” деди.

Ошондой эле Лиски муниципал-
дык районунун башчысы Игорь 
Кирнос, Кыргыз Республикасы-
нын Воронеж облусундагы Ардак-
туу консулу Талантбек Намазбеков, 
Чолпонбай Тїлєбердиевдин небере-
си Жаныбек Тїлєбердиев, Селяв-
ное-2 айылынын тургуну Мария Ко-
лесникова сєз сїйлєп, Чолпонбай 
Тїлєбердиевдин жана Улуу Ата Ме-
кендик согуштун катышуучулары-
нын эрдиктерин эскеришти. Чол-
понбай Тїлєбердиевдин эстелиги-
не гїлчамбарлар коюлуп, чогулган-
дар баатырдын мїрзєсїнє барып ку-
ран окудук.

Иш-чаранын кийинки бєлїгї Се-
лявное -2 айылында єтїп, “Мурас” 
коомдук бирикмесинин жана Рос-
сиянын ар кайсыл облустарында-
гы кыргыз диаспораларынын єкїл-
дєрї тарабынан боз їйлєр тигилип, 
келген коноктор їчїн дасторкон жа-
йылды. Воронеж шаарынын “За От-
вагу” жана Нововоронеж шаарынын 
“Просвет” аскерий-тарыхый клубда-
рынын Улуу Ата Мекендик Согуш 
мезгилиндеги курал-жарак жана 
техникалардын кєргєзмєсї болду. 

Селявное-2 айылындагы орто 
мектепке Чолпонбай Тїлєбердиев-
дин ысымы ыйгарылган экен. Мек-
тепте жайгашкан музейге Бакыт-
бек Нарбеков Чолпонбай Тїлєбер-
диевдин портретин белек кылды. 
Иш-чаранын соўунда жергиликтїї 
маданият їйїндє, Воронеж облусу-
нун маданият кызматкерлеринин 
жана Кыргызстандан барган мада-
ният кызматкерлеринин биргелеш-
кен концерттик программасы бо-
луп єттї. Манасчы Кулмат Сыды-
ков кїпїлдєтє Манас айтып, элди 
таў калтырса, комузчу бир тууган-
дар Айжан жана Бакыт Намазбе-
ковдор кыргыздын кылым карыт-
кан кїїлєрїн чертип, башка улут-
тардын кызыгуусун арттырды. Ал 
эми алтын їндїї Алтынай Коро-
баева Марк Бернестин “Журавли” 
ырын созгондо, кєпчїлїк кєзїнє 
жаш алып тынбай кол чаап турду. 
Ошол эле мезгилде, сыртта кыргыз 
кїрєш боюнча кыргыз диаспорала-
рынын ортосунда бїйїр кызыткан 
мелдештер жїрїп жатты. Байкага-
ным, Кыргызстанда биз менен чо-
гуу жашап кєнїп калган кїрт улу-
тундагы туугандар да Воронежге кє-
чїп барып єзїнчє бир айыл болгон 
экен. Алардын да балбандары на-
мыс талашты. Ток этер жерин айт-
канда, даўктуу Чолпонбай баатыр 
атабыз урпактары келгенин туюп, 
сезип бир оодарылып алган сыяк-
танды....

КРнын Воронеж облусундагы Ар-
дактуу консулу Талантбек Намаз-
беков ага 1990-жылдардын башын-
да биринчи жолу Чолпонбай Тїлє-
бердиевдин мїрзєсїнє куран оку-
туу їчїн келишкенде, алдынан бир 
орус кемпир чыгып “Пришли зна-
чить. Он вас давно ждёт...” деп айт-
канын жеке баарлашуу учурунда 
эскерип єттї. Андан бери 30 жыл-
дай убакыт єтїптїр. Учурда баа-
тыр атабыз жыл сайын даўкталып, 
6-август Советтер Союзунун Баа-
тыры Чолпонбай Тїлєбердиевдин 
эрдик кєрсєткєн кїнї жергилик-
тїї эл їчїн, Россиядагы кыргыз-
дар їчїн жана алыстан “Ат ары-
тып, жол карытып” эскерїї иш-
чарасына келген адамдар їчїн ка-
димкидей салтка айланды. Эми ур-
пактарыў сени эч убакта кєп кїт-
тїрбєйт, Чолпонбай ата! 

Ааламда теўдеши жок эрдик кылып,
Азыр да жашайт элдин жїрєгїндє.
Ала-Тоодон мекениўдин жытын алып,
Алп баатыр келдик сенин тїнєгїўє ...
Дон суусу, эрдигиўе кїбє болгон,
Мелтиреп їн-сєзї жок тосуп алды...
Мекенди ємїрїўдєн єйдє кєрїп,
Жеўишке арнагансыў кырчын жанды!
Сексен жыл єтсє дагы андан бери,
Сезимде, кечээ баары єткєн сымак...
“Чолпонбай спи спокойно, дорогой” деп,
Мїрзєўдє орус кемпир ыйлап турат...
Атыўды жїрєктєргє жазып кеттиў,
Жылдызыў тїбєлїккє кїйїп жанды!
Даанышман Чыўгыз дагы таў калчу экен,
“Жыйырмада, бул эрдикке кантип барды?”
Ааламда теўдеши жок эрдик кылып,
Азыр да жашайт элдин жїрєгїндє.
Ала-Тоодон мекениўдин жытын алып,
Алп баатыр келдик сенин тїнєгїўє ...

Бакай САДЫРОВ, 
КРнын Президентинин Талас 

облусундагы ыйгарым укуктуу 
єкїлїнїн басма сєз катчысы.

Талас – Воронеж –Талас

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЄКМЄТЇНЇН ЖАНА МИНИСТРЛЕР 
КАБИНЕТИНИН АЙРЫМ ЧЕЧИМДЕРИНЕ ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ КИРГИЗЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН
ТОКТОМУ

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Áèëèì áåð¿¿ æàíà èëèì ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó «Êóò Áèëèì» ìåäèà áîð-
áîðóíóí» êûçìàòêåðëåðèíèí ÷åêò¿¿ ñàíûí æàíà ýìãåê àêû òºëºº øàðòòàðûí àíûêòîîãî áàéëàíûøêàí 
ìàñåëåëåðäè æºíãº ñàëóó ìàêñàòûíäà, «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº» 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13, 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2017-æûëäûí 18-àâãóñòóíäàãû ¹495 «Ìàäàíèÿò, èñêóññòâî 
æàíà ìààëûìàò ìåêåìåëåðèíèí òèïò¿¿ ÷åêòåëãåí øòàòòàðûí áåêèò¿¿ æºí¿íäº» òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé 
ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:

1) 1-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû æûéûðìàí÷û àáçàö ìåíåí òîëóêòàëñûí:
«Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Áèëèì áåð¿¿ æàíà èëèì ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó «Êóò Áèëèì» ìåäèà 

áîðáîðóíóí», 18-òèðêåìåãå ûëàéûê.»;
2) òîêòîì óøóë òîêòîìäóí 1-òèðêåìåñèíå ûëàéûê ðåäàêöèÿäàãû 18-òèðêåìå ìåíåí òîëóêòàëñûí.
2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2021-æûëäûí 5-ìàðòûíäàãû ¹72 «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû-

íûí Áèëèì áåð¿¿ æàíà èëèì ìèíèñòðëèãèíèí ìàñåëåëåðè æºí¿íäº» òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ 
êèðãèçèëñèí:

æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Áèëèì áåð¿¿ æàíà èëèì ìè-
íèñòðëèãèíèí áàøêàðóó ñõåìàñû óøóë òîêòîìäóí 2-òèðêåìåñèíå ûëàéûê ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí.

3. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí 2022-æûëäûí 30-ìàðòûíäàãû ¹185 «Ìàäà-
íèÿò, èñêóññòâî, ìààëûìàò æàíà ñïîðò ìåêåìåëåðèíèí êûçìàòêåðëåðèíå ýìãåê àêû òºëººí¿í øàðòòà-
ðû æºí¿íäº» òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ êèðãèçèëñèí:

- òîêòîì óøóë òîêòîìäóí 3-òèðêåìåñèíå ûëàéûê ðåäàêöèÿäàãû 71-òèðêåìå ìåíåí òîëóêòàëñûí.
4. Áóë òîêòîìäó èøêå àøûðóó Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Áèëèì áåð¿¿ æàíà èëèì ìèíèñòðëèãèíèí òèå-

øåë¿¿ âåäîìñòâîëóê ìåêåìåëåðè ¿÷¿í òèåøåë¿¿ æûëãà æàíà êèéèíêè æûëäàðãà ðåñïóáëèêàëûê áþäæåòòå 
êàðàëãàí êàðàæàòòàðäûí æàíà áåêèòèëãåí øòàòòûê ñàíäûí ÷åãèíäå æ¿çºãº àøûðûëàò äåï áåëãèëåíñèí.

5. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Áèëèì áåð¿¿ æàíà èëèì ìèíèñòðëèãè óøóë òîêòîìäîí êåëèï ÷ûãóó÷ó çà-
ðûë áîëãîí ÷àðàëàðäû êºðñ¿í.

6. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðà-
öèÿñûíûí Ïðåçèäåíòòèí æàíà Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí ÷å÷èìäåðèí àòêàðóóíó êîíòðîëäîî áàøêàð-
ìàëûãûíà æ¿êòºëñ¿í.

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

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû À.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê øààðû, 2022-æûëäûí 12-àâãóñòó, ¹455

Ýãåìåíä¿¿ë¿êò¿í 
êààðìàíû

“Эркин-Тоо” гезити 
Ош шаарынын мэриясынын 

Сулайман Тоо муниципалдык 
аймактык кеўешинин 

Аксакалдар сотунун тєрагасы, 
“Курултай - Элдик Кєзємєл” 

коомдук бирикмесинин тєрагасы 
Шерали УРАИМОВду мекен 

алдындагы ак кызматы їчїн 
“Эгемендїїлїктїн каарманы” 

медалы менен сыйлайт.

Биз борборубуздагы Октябрь районуна 
караштуу Соў-Кєл деген туюк кєчєдє жашайбыз. 
Кєчєнїн тїптєлгєнїнє дээрлик 60 жылдан 
ашса дагы асфальт тургай шагыл да тєгїлгєн 
эмес. Жаан жааса ылай-балчыктан тажаган кєчє 
тургундарынын илгерки Фрунзе, азыркы Бишкек 
шаарынын башчыларынан жардам сурап барбаган 
жери, какпаган эшиги калбаптыр. Кєбїнїн кєздєрї 
єтїп кетти.  

Мына бїгїн ошол кєчєдєгїлєрдїн кєйгєйї че-
чилип, туюк кєчєбїз асфальтталып отурат. Багы 
ачылган кєчє тургундары ишенип-ишене албай, 
чечекейибиз чеч болуп кубанып турган учурубуз. 
Кєчє кєйгєйїбїз учурдагы Бишкек шаарынын мэ-
ри Эмилбек Абдыкадыровдун тушунда чечилген-
диктен, биз їчїн ал акжолтой шаар башчысы бо-
луп калды. Биздин гана эмес, тегерегибиздеги чоў-
кичине, узун-кыска жолдордун баары оўдолуп жат-
канын ким танат? Маселен, Суванбердиев, Шїкїров, 
Бектенов, Скрябин кєчєлєрї оўдоо-тїзєє иштери-
нен кийин зыўгырап эле калды. Беш кол теў эмес, 
кемчиликтер бар. Бирок, мэр таптакыр иштебей 
жатат дегенге тикелей негиз жок болуп жатпайбы. 
Аракети кїч, иштейм дегендерди жыга чаппай мїм-
кїнчїлїк бергенибиз туура болот деп ойлойм. Айт-
макчы, мэр Эмилбек мырза жээн, жек-жаатым деле 
эмес. Тек гана, калыстык айткан курактагы касие-
тибизди унутпайлы дедим.

Келдибек НИЯЗОВ,
Кыргыз Республикасынын эл артисти

Жол – шаар кєркї

ТУЮК КЄЧЄНЇН ТУРГУНДАРЫ 
МЭРГЕ ЫРААЗЫ

Мамлекеттик салык кызма-
ты транспорт, турак жай жана 
їй жанындагы жер участогуна 
салыкты тєлєє ыкмалары жє-
нїндє маалымдайт. Салыктар-
ды салык органына барбай эле 
онлайн тєлєєгє болот. Булар – 
бардык банк мекемелериндеги 
кассалар, почта бєлїмдєрї, тє-
лєм жана POS-терминалдар, мо-
билдик жана интернет-банкинг, 
тєлєм карталары же башка пе-
рифериялык тїзїлїштєр.

Салык тєлєє учурунда тие-
шелїї реквизиттерди терїї за-
рыл. Транспорт салыгы їчїн 
мїлк катталган район же шаар, 

ээсинин ИСНи, транспорттун 
мамлекеттик номери жана са-
лыктын суммасы, турак жай жа-
на їй жанындагы жер участок-
тун салыгы їчїн – мїлк жай-
гашкан район, шаар же аймак, 
ээсинин ИСНи жана салыктын 
суммасы кєрсєтїлєт. Эскер-
те кетсек, 1-сентябрга чейин 
транспорт каражатына салык-
ты, турак жай имаратына (иш-
кердик иш їчїн пайдаланылба-
ган, їй, батир) салыкты жана їй 
жанындагы, короо-жай жанын-
дагы, бак-чарба жер участокто-
руна салыктарды тєлєє керек. 
Салыктарды тєлєгєнгє чейин 

учурдагы салык мезгили їчїн 
турак жай жана транспорт ка-
ражаттарына – мїлк салыгы 
боюнча маалыматтык эсеп-
ти тапшыруу зарыл. Аны эки 
жол менен электрондук тїрдє                                                          
Salyk.kg “жеке кабинети” аркы-
луу же салык органына барып ка-
газ тїрїндє тапшырууга болот.

Calculator.salyk.kg сайты ар-
кылуу салыктын суммасын єз 
алдынча эсептєєгє да шарт бар. 
Толук маалыматты 116 номери-
нен жана www.sti.gov.kg сайты-
нан ала аласыздар.

Жазгїл КАРБОСОВА

ТРАНСПОРТ, ТУРАК ЖАЙ САЛЫГЫ ОЎОЙ ТЄЛЄНЄТ
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ЭЛДИК КУРУЛТАЙДЫ ЧАКЫРУУ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН
ЖАРЛЫГЫ

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Êîíñòèòóöèÿñûíà æàíà ìûé-
çàìäàðûíà ûëàéûê æàðàíäàð ìûéçàìäàðäû, ðåñïóáëèêà-
ëûê æàíà æåðãèëèêò¿¿ ìààíèäåãè ÷å÷èìäåðäè òàëêóóëîîãî 
æàíà êàáûë àëóóãà êàòûøóóãà óêóêòóó. Êûðãûç Ðåñïóáëè-
êàñûíûí æàðàíäàðû êîîìäóí æàíà ìàìëåêåòòèí èøòåðèí 
áàøêàðóóãà ò¿çäºí-ò¿ç, îøîíäîé ýëå ºç ºê¿ëäºð¿ àðêûëóó 
êàòûøóóãà óêóêòóó. Æàðàíäàð ìàìëåêåòòèê îðãàíäàðäûí 
æàíà æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó îðãàíäàðûíûí 
èøèíèí ìàñåëåëåðè áîþí÷à, áàøêà ìààíèë¿¿ ìàñåëåëåð 
áîþí÷à êûðãûçäàðäûí òàðûõûé ñàëòû áîëóï ñàíàëãàí êó-
ðóëòàéëàðäû ºòêºð¿¿ãº óêóêòóó. Ýëäèê Êóðóëòàé - êîîìäóê-
ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿, êå¢åø¿¿÷¿, áàéêîî÷ó æûéûí, àë êîîìäóê ºí¿-
ã¿¿í¿í áàãûòòàðû áîþí÷à ñóíóøòàðäû áåðåò.

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíäà óëóòòàð àðàëûê ûíòûìàêòû 
àíäàí àðû áåêåìäºº, æàðàíäûê êîîìäó áèðèêòèð¿¿ æàíà 
ñîöèàëäûê ìîáèëèçàöèÿëîîãî êºìºêòºø¿¿ ìàêñàòûíäà, 
îøîíäîé ýëå ºëêº æà¢û ãëîáàëäûê æàíà ðåãèîíäóê ÷à-
êûðûêòàðäûí æàíà êºéãºéëºðä¿í áîñîãîñóíäà òóðãàí-
äûãûí, àëàðäû ÷å÷¿¿ ºç ºê¿ëäºð¿ àðêûëóó áàðäûê æåð-
ãèëèêò¿¿ æàìààòòàðäûí êàòûøóóñóí òàëàï êûëãàíäû-
ãûí ýñêå àëûï,

êûðãûç ìàìëåêåòèí æàíà êîîìäó òóðóêòóó ºí¿êò¿ð¿¿, ýò-
íîñòîð àðàëûê æàíà äèíäåð àðàëûê ûíòûìàêêà æåòèø¿¿ 
æàíà àíûí ºëêºí¿ áàøêàðóóãà êàòûøóóñó ¿÷¿í Êûðãûçñòàí 
ýëèí ò¿çãºí áàðäûê óëóòòàðäû æàíà ýòíîñòîðäó áèðèêòè-
ð¿¿ ìàêñàòûíäà æàëïû óëóòòóê äèàëîãäó êàìñûç êûëóó çà-
ðûëäûãû áûøûï æåòèëãåíäèãèí òààíûï,

àòà-áàáàáûçäûí íàðêûí, ñàëòûí ñàêòàï, Àéêºë Ìàíàñ-
òûí îñóÿòòàðûíà òàÿíûï, áèðèìäèêòå, òûí÷òûêòà æàíà 
ûíòûìàêòà òàáèÿò ìåíåí òàòòóó ìàìèëåäå æàøîîíó óëàï,

ìàìëåêåòòèí è÷êè æàíà òûøêû ñàÿñàòûíûí ìàñåëåëåðè 
áîþí÷à ÷å÷èìäåðäè êàáûë àëóóäà æàðàíäûê êîíñîëèäà-
öèÿíû æàíà êûçûê÷ûëûêòàðäûí æàíà ì¿ìê¿í÷¿ë¿êòºðä¿í 
áàëàíñûí êàìñûç êûëóóãà àðíàëãàí, Êûðãûç Ðåñïóáëèêà-
ñûíûí Êîíñòèòóöèÿñûíûí 7-áåðåíåñèíäå êàðàëãàí Ýëäèê 
Êóðóëòàéäû ò¿ç¿¿ çàðûëäûãûí ýñêå àëûï,

Ýëäèê Êóðóëòàéäûí ñòàòóñóí ìûéçàì ìåíåí æºíãº ñà-
ëóóãà ÷åéèí, "Æåðãèëèêò¿¿ ìàìëåêåòòèê àäìèíèñòðàöèÿ 
æàíà æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó îðãàíäàðû æºí¿í-
äº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 61-áåðåíåñèí, 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Êîíñòèòóöèÿñûíûí 4, 7, 66 æà-
íà 71-áåðåíåëåðèí æåòåê÷èëèêêå àëûï, òîêòîì êûëàì:

1. 2022-æûëäûí 25-íîÿáðûíäà æóìà ê¿í¿ Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí áîðáîðó Áèøêåê øààðûíäà áèðèí÷è Ýëäèê 
Êóðóëòàé ÷àêûðûëñûí.

2. Ýëäèê Êóðóëòàéäû ºòêºð¿¿ áîþí÷à óþøòóðóó êîìèòå-
òèíèí (ìûíäàí àðû - Óþøòóðóó êîìèòåòè) êóðàìû æàíà Ýë-
äèê Êóðóëòàé æºí¿íäº óáàêòûëóó æîáî óøóë Æàðëûêòûí             
1 æàíà 2-òèðêåìåëåðèíå ûëàéûê áåêèòèëñèí.

3. Óþøòóðóó êîìèòåòè:
- àäìèíèñòðàòèâäèê-àéìàêòûê áèðäèêòåðäåí (àéûë àé-

ìàêòàðûíàí æàíà øààðëàðäàí), ýìãåê ìèãðàíòòàðûíàí, 
êîíôåññèÿëûê êîîì÷óëóêòàðäàí Ýëäèê Êóðóëòàéäûí äå-
ëåãàòòàðûí øàéëîîíó óþøòóðóó áîþí÷à òèåøåë¿¿ èø-
òåðäè æ¿ðã¿çñ¿í;

- áèðèí÷è Ýëäèê Êóðóëòàéäû óþøòóðóó æàíà ºòêºð¿¿ 
áîþí÷à áàøêà çàðûë ÷àðàëàðäû êºðñ¿í;

- Ýëäèê Êóðóëòàéäûí ðåãëàìåíòèíèí äîëáîîðóí àíäàí 
êèéèí Ýëäèê Êóðóëòàéäûí áåêèò¿¿ñ¿íº êèðãèç¿¿ ìåíåí 
èøòåï ÷ûêñûí.

4. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æàíà 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Èø áàøêàðìà-
ñû Ýëäèê Êóðóëòàéäû óþøòóðóó æàíà ºòêºð¿¿ ìåíåí áàé-
ëàíûøêàí ôèíàíñûëûê æàíà áàøêà óþøòóðóó-òåõíèêàëûê 
ìàñåëåëåðäè Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáè-
íåòèíèí Òºðàãàñûíûí ðåçåðâäèê ôîíäóíóí æàíà Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí ôîíäóíóí êàðàæàòòà-
ðûíûí ýñåáèíåí ÷å÷ñèí.

5. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí îáëóñ-
òàðäàãû ûéãàðûì óêóêòóó ºê¿ëäºð¿ æåðãèëèêò¿¿ ìàì-
ëåêåòòèê àäìèíèñòðàöèÿëàð æàíà æåðãèëèêò¿¿ ºç àë-
äûí÷à áàøêàðóó îðãàíäàðû ìåíåí áèðãåëèêòå, Áèøêåê 
æàíà Îø øààðëàðûíûí ìýðëåðè Óþøòóðóó êîìèòåòèíå 
áèðèí÷è Ýëäèê Êóðóëòàéäû äàÿðäîîãî æàíà ºòêºð¿¿ãº 
êºìºê êºðñºòñ¿í.

6. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí È÷êè èøòåð ìèíèñòðëèãè 
æåðãèëèêò¿¿ êóðóëòàéëàðäà Ýëäèê Êóðóëòàéäûí äåëåãàò-
òàðûí øàéëîîíó äàÿðäîî æàíà ºòêºð¿¿ ìåçãèëèíäå ìûé-
çàìäóóëóêòó êàìñûç êûëóó, êîîìäóê òàðòèïòè æàíà êîîì-
äóê êîîïñóçäóêòó ñàêòîî áîþí÷à çàðûë ÷àðàëàðäû êºðñ¿í.

7. Áóë Æàðëûêòûí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí Ïðå-
çèäåíòòèí æàíà Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí ÷å÷èìäåðèí àò-
êàðóóíó êîíòðîëäîî áàøêàðìàëûãûíà æ¿êòºëñ¿í.

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

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ïðåçèäåíòè Ñ.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê ø., 2022-æûëäûí 15-àâãóñòó, ÏÆ ¹284

Êàñìàìáåòîâ Ñ¿é¿íáåê Ñàïàðáåêîâè÷ – Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Ìàìëåêåòòèê êàò÷ûñû, óþøòóðóó êîìèòå-
òèíèí òºðàãàñû;

Àáäðàçàêîâ Áåéøåíáåê Òîêòîáàåâè÷ – «Ýëäèê Êóðóë-
òàé æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê 
Ìûéçàìûíûí äîëáîîðóí èøòåï ÷ûãóó áîþí÷à æóìóø÷ó 
òîïòóí ì¿÷ºñ¿, óþøòóðóó êîìèòåòèíèí òºðàãàñûíûí îðóí 
áàñàðû (ìàêóëäàøóó áîþí÷à);

Àáûêååâ ×îëïîíáåê – Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ïðåçèäåíòèíèí êå¢åø÷èñè, «Ýëäèê Êóðóëòàé æºí¿í-
äº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûé-
çàìûíûí äîëáîîðóí èøòåï ÷ûãóó áîþí÷à æóìóø÷ó 
òîïòóí æåòåê÷èñè;

Áîðóáàøîâ Áåêáîñóí Èøåíáåêîâè÷ – Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí êå¢åø÷èñè, 2020-æûëäà-
ãû Êîíñòèòóöèÿëûê êå¢åøìåíèí òºðàãàñû;

Àéòèåâ Çàìèðáåê Êàðèìîâè÷ – Êûðãûç Ðåñïóáëè-
êàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí Ïðåçè-
äåíòòèí æàíà Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí óêóêòóê æàêòàí 
êàìñûç êûëóó áºë¿ì¿í¿í ýêñïåðòè, óþøòóðóó êîìèòå-
òèíèí êàò÷ûñû;

Àëûìáàåâ Àáäðàõìàí (Áàéàñ Òóðàë) – «Ýëäèê Êóðóë-
òàé æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê 
Ìûéçàìûíûí äîëáîîðóí èøòåï ÷ûãóó áîþí÷à æóìóø÷ó 
òîïòóí ì¿÷ºñ¿ (ìàêóëäàøóó áîþí÷à);

Àðàáàåâ ×îëïîíêóë Èñàåâè÷ – «Ýëäèê Êóðóëòàé æº-
í¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçà-

ìûíûí äîëáîîðóí èøòåï ÷ûãóó áîþí÷à æóìóø÷ó òîïòóí 
ì¿÷ºñ¿ (ìàêóëäàøóó áîþí÷à);

Äóéøååâ Êóáàíû÷áåê Òóðäóìàìáåòîâè÷ – «Ýëäèê Êó-
ðóëòàé æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿ-
ëûê Ìûéçàìûíûí äîëáîîðóí èøòåï ÷ûãóó áîþí÷à æóìóø-
÷ó òîïòóí ì¿÷ºñ¿ (ìàêóëäàøóó áîþí÷à);

Êîøàëèåâ Êàäûðàëè Àìèðàêóëîâè÷ – «Ýëäèê Êóðóë-
òàé æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê 
Ìûéçàìûíûí äîëáîîðóí èøòåï ÷ûãóó áîþí÷à æóìóø÷ó 
òîïòóí ì¿÷ºñ¿ (ìàêóëäàøóó áîþí÷à);

Ðàéûìêóëîâ Áèëèì Ñàðäàëáåêîâè÷ – Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Àäâîêàòóðàñûíûí Àäâîêàòòàð êå¢åøèíèí 
òºðàãàñû (ìàêóëäàøóó áîþí÷à);

Äæóíóøàëèåâ Àéáåê Æàíûøáåêîâè÷ – Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí Ïðåçè-
äåíòòèí æàíà Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí ÷å÷èìäåðèí äàÿð-
äîî áîþí÷à áàøêàðìàëûãûíûí íà÷àëüíèãè;

Óêóøîâ Ìóðàò Êàíèìåòîâè÷ – Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû-
íûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí Ïðåçèäåíòòèí 
æàíà Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí óêóêòóê æàêòàí êàìñûç êû-
ëóó áàøêàðìàëûãûíûí íà÷àëüíèãè;

Êîæîåâ Ìèðáåê Êîêóëáàåâè÷ – Êûðãûç Ðåñïóáëèêà-
ñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí Ïðåçèäåíò-
òèí æàíà Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí ÷å÷èìäåðèí äàÿðäîî 
áîþí÷à áàøêàðìàëûãûíûí íà÷àëüíèãèíèí îðóí áàñàðû – 
óþøòóðóó èøòåðè æàíà àéìàêòàð ìåíåí ºç àðà àðàêåòòå-
í¿¿ áºë¿ì¿í¿í áàø÷ûñû;

Òóìàíáàåâ Êàíûáåê Òóðãóíáåêîâè÷ – Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí èø áàøêàðóó÷óñó;

Àëèìáàåâ Àáäèêàðèì Êàðáåêîâè÷ – Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Áàò-
êåí îáëóñóíäàãû ûéãàðûì óêóêòóó ºê¿ë¿;

Àëûìáàåâ Íóðèë Äæàéûëáåêîâè÷ – Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ×¿é 
îáëóñóíäàãû ûéãàðûì óêóêòóó ºê¿ë¿;

Æàìàëäèíîâ Çèÿäèí Èñëàìîâè÷ – Êûðãûç Ðåñïóáëè-
êàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Îø îá-
ëóñóíäàãû ûéãàðûì óêóêòóó ºê¿ë¿;

Íàðáåêîâ Áàêûòáåê Íàðêóëîâè÷ – Êûðãûç Ðåñïóáëè-
êàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Òàëàñ 
îáëóñóíäàãû ûéãàðûì óêóêòóó ºê¿ë¿;

Ñûðãàáàåâ Àáñàòòàð Òîêòîãóëîâè÷ – Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æà-
ëàë-Àáàä îáëóñóíäàãû ûéãàðûì óêóêòóó ºê¿ë¿;

Ñóëàéìàíîâ Àëòûíáåê Òóðäóáàåâè÷ – Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ûñûê-Êºë îáëóñóíäàãû ûéãàðûì óêóêòóó ºê¿ë¿;

Ýðãåøîâ Àëòûíáåê Êàëäàðîâè÷ – Êûðãûç Ðåñïóáëè-
êàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Íàðûí 
îáëóñóíäàãû ûéãàðûì óêóêòóó ºê¿ë¿;

Àáäûêàäûðîâ Ýìèëáåê Ìûðçàêóëîâè÷ – Áèøêåê øàà-
ðûíûí ìýðè;

Ìàìáåòîâ Àëìàç Èøåíáåêîâè÷ – Îø øààðûíûí ìýðè.

Óøóë Óáàêòûëóó æîáî Ýëäèê Êóðóëòàé óêóêòóê ñòàòóñó 
ìûéçàìäóó æºíãº ñàëûíãàíãà ÷åéèí êûðãûç ýëèíèí òàðû-
õûé ñàëòû áîëóï ñàíàëãàí Ýëäèê Êóðóëòàéäû óþøòóðóó 
æàíà èøèí æ¿çºãº àøûðóó òàðòèáèí àíûêòàéò.

1. Æàëïû æîáîëîð

1. Ýëäèê Êóðóëòàé ýëäèê ºê¿ë÷¿ë¿êò¿í êîîìäóê-ºê¿ë-
÷¿ë¿êò¿¿, êå¢åø áåð¿¿÷¿ æàíà áàéêîî÷ó ÷îãóëóøó áîëóï 
ýñåïòåëèíåò.

2. Ýëäèê Êóðóëòàé êîîìäó æàíà ìàìëåêåòòè ýêîíîìèêà-
ëûê æàíà ñîöèàëäûê ºí¿êò¿ð¿¿í¿í, óëóòòóê êîîïñóçäóêòó 
êàìñûçäîîíóí, æàðàíäàðäûí óêóêòàðûí æàíà ýðêèíäèãèí 
êîðãîîíóí, æàðàíäûê êîîìäó ºí¿êò¿ð¿¿í¿í ºòº ìààíèë¿¿ 
ìàñåëåëåðèí, ðóõàíèé-èäåîëîãèÿëûê ìàñåëåëåðäè ÷å÷¿¿ 
ìàêñàòûíäà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí æàðàíäàðûíûí, 
æåðãèëèêò¿¿ êîîì÷óëóêòàðäûí, æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à 
áàøêàðóó îðãàíäàðûíûí æàíà ìàìëåêåòòèê áèéëèê îðãàí-
äàðûíûí êîîìäóê ìààíèë¿¿ êûçûê÷ûëûêòàðûí ìàêóëäà-
øóóíó êàìñûç êûëàò. 

3. Ýëäèê Êóðóëòàé ìàìëåêåòòèê áèéëèê îðãàíäàðûíûí 
æàíà æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó îðãàíäàðûíûí 
èøè ìåíåí áàéëàíûøêàí ìàñåëåëåðäè, îøîíäîé ýëå òº-
ìºíê¿äºé ìààíèë¿¿ ìàñåëåëåðäè òàëêóóëîî ìàêñàòûí-
äà ºòêºð¿ëºò:

– Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûí ãóìàíèòàðäûê-ìàäàíèé æàê-
òàí ºí¿êò¿ð¿¿;

– óëóòòóê ìàäàíèÿòòû, òèëäè ºí¿êò¿ð¿¿ æàíà êûðãûç-
äàðäûí óëóòòóê ìóðàñûí êàéðà æàíäàíäûðóó;

– Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ýëèíèí ñàëòòàðûí æàíà ìó-
ðàñòàðûí ñàêòîî;

– ìàìëåêåò ìåíåí äèíèé êîíôåññèÿëàðäûí ºç àðà ìà-
ìèëåëåðè;

– ýêîëîãèÿ æàíà æàðàòûëûø ðåñóðñòàðûí ñàðàìæàë-
äóó ïàéäàëàíóó;

– ðåãèîíäîð àðàëûê æàíà ýòíîñòîð àðàëûê òàëàø-òàð-
òûøòàðäû æàíà ÷ûð-÷àòàêòàðäû ÷å÷¿¿;

– óëóòòóê êààäà-ñàëòòàð ìåíåí ¿ðï-àäàòòàðäû çàìàíáàï 
æàøîîíóí ðåàëäóó øàðòòàðûíà û¢ãàéëàøòûðóó.

4. Ýëäèê Êóðóëòàé ìàäàíèé ºçãº÷ºë¿êò¿ ñàêòîîãî æà-
íà ºí¿êò¿ð¿¿ãº, êûðãûç ìàìëåêåòèí æàíà êîîìóí ñàê-
òîîãî æàíà òóðóêòóó ºí¿ã¿¿ñ¿í êîëäîîãî, æàøîîíóí ñà-
ïàòûí æàêøûðòóóãà, óëóòòóê êûçûê÷ûëûêòàðäû èøêå 
àøûðóóíóí òåãåðåãèíäå êîîìäó êîíñîëèäàöèÿëîîãî êº-
ìºêòºøºò. 

5. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè æûë ñàéûí 
Ýëäèê Êóðóëòàéãà ºëêºäºã¿ èøòèí àáàëû æàíà è÷êè æà-
íà òûøêû ñàÿñàòòûí íåãèçãè áàãûòòàðû æºí¿íäº æûëäûê 
êàéðûëóó æàñàéò.

6. Ýëäèê Êóðóëòàéäûí èøèíå Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
àéìàêòûê, êåñèïòèê, ýòíîìàäàíèé æàíà êîíôåññèÿëûê 
êîîì÷óëóêòàðûíûí ºê¿ëäºð¿ êàòûøóóãà óêóêòóó.

7. Ýëäèê Êóðóëòàéäûí ìèëäåòòåðè áîëóï òºìºíê¿ëºð 
ñàíàëàò:

– Êûðãûçñòàíäûí ýëèí ò¿çãºí êîîì÷óëóêòàðäûí äèàëî-
ãóí æ¿çºãº àøûðóó;

– áèéëèê ìåíåí Êûðãûçñòàíäûí ýëèíèí îðòîñóí-
äà ýêè òàðàïòóó áàéëàíûøòû ò¿ç¿¿ æàíà ïèêèðëåð-
äè àëìàøóó;

– ºëêºí¿ æàíà àíûí ðåãèîíäîðóí ºí¿êò¿ð¿¿ ìàñåëåëå-
ðè áîþí÷à óëóòòóê ìàêóëäàøóóãà æåòèø¿¿;

– ºòº ìààíèë¿¿ ìàìëåêåòòèê ÷å÷èìäåðäè êàáûë àëóóäà 

ìàìëåêåòòèí æåòåê÷èëèãèíå Êûðãûçñòàíäûí ýëèí ò¿çãºí 
êîîì÷óëóêòàðäûí ìàêóëäàøûëãàí ïîçèöèÿëàðûí, ñóíóø-
òàìàëàðäû æàíà áàãûòòàðäû èøòåï ÷ûãóó.

Ýëäèê Êóðóëòàé ºç æûéûíûíäà Ñîò àäèëåòòèãèíèí èø-
òåðè áîþí÷à êå¢åøêå Ýëäèê Êóðóëòàéäûí ºê¿ë¿í øàéëàéò. 

8. Ýëäèê Êóðóëòàéäà ìàñåëåëåðäè êàðîîíóí æûéûíòû-
ãû áîþí÷à ÷å÷èì êàáûë àëûíàò. 

Ýëäèê Êóðóëòàéäûí ÷å÷èìè Ýëäèê Êóðóëòàéäûí Òºðà-
ãàñû òàðàáûíàí òèåøåë¿¿ ìàìëåêåòòèê îðãàíäàðãà æàíà 
æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó îðãàíäàðûíà ñóíóøòà-
ìà êàòàðû æèáåðèëåò.

9. Ýëäèê Êóðóëòàé óøóë Óáàêòûëóó æîáîäî êàðàëãàí 
òàðòèïòå ºòêºð¿ëºò. 

Ýëäèê Êóðóëòàé Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Êîíñòèòó-
öèÿñûíà æàíà ìûéçàìäàðûíà, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
áàøêà ÷åíåìäèê óêóêòóê àêòûëàðûíà êàðøû êåëáåãåí ÷å-
÷èìäåðäè êàáûë àëàò.

2. Ýëäèê Êóðóëòàéäû ºòêºð¿¿í¿í æàíà 
äåëåãàòòàðûí øàéëîîíóí òàðòèáè

10. Ýëäèê Êóðóëòàé áèð æûëäà áèð æîëó ºòêºð¿ëºò. Ýë-
äèê Êóðóëòàéäû ºòêºð¿¿í¿í äàòàñû Êûðãûç Ðåñïóáëèêà-
ñûíûí Ïðåçèäåíòè àíûêòàéò.

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè ºç äåìèëãåñè 
áîþí÷à æå Ýëäèê Êóðóëòàéäûí Àêñàêàëäàð êå¢åøèíèí ñó-
íóøó áîþí÷à êåçåêñèç Ýëäèê Êóðóëòàéäû ÷àêûðóóãà óêóê-
òóó.

11. Ýëäèê Êóðóëòàé 1000 äåëåãàòòàí òóðàò, àíûí è÷èíäå:

1-тиркеме

Биринчи Элдик Курултайды
єткєрїї боюнча уюштуруу комитетинин

КУРАМЫ

2-тиркеме

Элдик Курултай жєнїндє
убактылуу жобо 

(Уландысы 11-бетте)
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН СТРАТЕГИЯЛЫК ИЗИЛДЄЄЛЄР УЛУТТУК 
ИНСТИТУТУНУН МАСЕЛЕЛЕРИ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН
ЖАРЛЫГЫ

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ñòðàòåãèÿëûê èçèëäººëºð 
óëóòòóê èíñòèòóòóíóí èøèí ºðê¿íäºò¿¿ æàíà íàòûéæà-
ëóóëóãóí æîãîðóëàòóó ìàêñàòûíäà, Êûðãûç Ðåñïóáëèêà-
ñûíûí Êîíñòèòóöèÿñûíûí 66, 71-áåðåíåëåðèí æåòåê÷è-
ëèêêå àëûï, òîêòîì êûëàì:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí êàðàìà-
ãûíäàãû ìåêåìå êàòàðû àíûêòîî ìåíåí Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí Ñòðàòåãèÿëûê èçèëäººëºð óëóòòóê èíñòèòóòó 
(ìûíäàí àðû -Èíñòèòóò) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìè-
íèñòðëåð Êàáèíåòèíèí êàðàìàãûíàí ÷ûãàðûëñûí.

2. "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ñòðàòåãèÿëûê èçèëäºº-
ëºð óëóòòóê èíñòèòóòó" ìåêåìåñè "Êûðãûç Ðåñïóáëèêà-
ñûíûí Ïðåçèäåíòèíå êàðàøòóó Ñòðàòåãèÿëûê èçèëäºº-
ëºð óëóòòóê èíñòèòóòó" ìåêåìåñè áîëóï êàéðà àòàëñûí.

3. Òºìºíê¿ëºð áåêèòèëñèí:
1) Èíñòèòóòòóí óñòàâû 1-òèðêåìåãå ûëàéûê;
2) Èíñòèòóòòóí øòàòòûê ñàíûíûí ÷åãè 2-òèðêåìåãå ûëà-

éûê;

3) Èíñòèòóòòóí äèðåêòîðóíóí æàíà íåãèçãè ïåðñîíà-
ëûíûí êûçìàòòûê ìàÿíàëàðûí ýñåïòºº ¿÷¿í íåãèç áî-
ëóï ñàíàëãàí 7040 ñîì ºë÷ºì¿íäºã¿ ìèíèìàëäóó áàçà-
ëûê ñòàâêà.

4. Òºìºíê¿ëºð áåëãèëåíñèí:
1) Èíñòèòóòòóí íåãèçãè ïåðñîíàëûíûí êûçìàòòûê ìàÿ-

íàëàðûíûí ºë÷ºìäºð¿í àíûêòîîäî êîëäîíóëóó÷ó êûç-
ìàòòûê ìàÿíàëàðãà ýñåëºº êîýôôèöåíòòåðè 3-òèðêå-
ìåãå ûëàéûê;

2) Èíñòèòóòòóí íåãèçãè ïåðñîíàëûíà ýìãåê ºðã¿¿ãº ÷û-
ãóóäà äåí ñîîëóêòó ÷û¢äîîãî ýêè àéëûê ýìãåê àêû ôîí-
äóíóí ºë÷ºì¿íäºã¿ æºëºêïóëäó òºëºº;

3) òåõíèêàëûê æàíà êåíæå òåéëºº÷¿ ïåðñîíàëäûí 
ýìãåê àêûñûí òºëººí¿í øàðòòàðû Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí ÷å÷èìè ìåíåí 
àíûêòàëàò.

5. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè:
1) "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 2022-æûëãà ðåñïóáëèêà-

ëûê áþäæåòè æàíà 2023-2024-æûëäàðãà áîëæîëó æºí¿í-
äº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíà ºçãºðò¿¿ëºð-
ä¿ êèðãèç¿¿ òóóðàëóó" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçà-
ìûíûí äîëáîîðóí äàÿðäîîäî òèåøåë¿¿ ºçãºðò¿¿ëºðä¿ 
áåëãèëåíãåí òàðòèïòå êàðàñûí;

2) ºç¿í¿í ÷å÷èìäåðèí 3 àéäûí è÷èíäå óøóë Æàðëûê-
êà ûëàéûê êåëòèðñèí.

6. Áóë Æàðëûêòûí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðà-
öèÿñûíûí Ïðåçèäåíòòèí æàíà Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè-
íèí ÷å÷èìäåðèí àòêàðóóíó êîíòðîëäîî áàøêàðìàëû-
ãûíà æ¿êòºëñ¿í.

7. Áóë Æàðëûê ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï æå-
òè ê¿í ºòêºíäºí êèéèí ê¿÷¿íº êèðåò.

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ïðåçèäåíòè Ñ.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê ø., 2022-æûëäûí 12-àâãóñòó, ÏÆ ¹282

Элдик Курултай жєнїндє
убактылуу жобо 

– Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí àäìèíèñòðàòèâäèê-àéìàê-
òûê áèðäèêòåðèíåí – 960 äåëåãàò;

– ÷åò ºëêºäºã¿ ýìãåê ìèãðàíòòàðûíàí – 28 äåëåãàò;
– êîíôåññèÿëûê êîîì÷óëóêòàðäàí – 10 äåëåãàò.
12. Àäìèíèñòðàòèâäèê-àéìàêòûê áèðäèêòåðäåí äåëå-

ãàòòàð òºìºíê¿äºé øàéëàíàò:
– 452 àéûë àéìàãûíûí àð áèðèíåí ýêèäåí (904 äåëåãàò);
– îáëóñòóê ìààíèäåãè 12 øààðäûí àð áèðèíåí ýêèäåí 

æàíà ðàéîíäóê ìààíèäåãè 18 øààðäûí àð áèðèíåí áèð-
äåí (42 äåëåãàò);

– Áèøêåê øààðûíàí îí æàíà Îø øààðûíàí àëòû (16 
äåëåãàò).

13. Àéûëäûê àéìàêòàðäàí æàíà øààðëàðäàí Ýëäèê Êó-
ðóëòàéäûí äåëåãàòòàðû «Æåðãèëèêò¿¿ ìàìëåêåòòèê àä-
ìèíèñòðàöèÿ æàíà æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó îð-
ãàíäàðû æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìû-
íûí 61-áåðåíåñèíå æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðå-
çèäåíòèíèí 2001-æûëäûí 2-ìàéûíäàãû ¹152 Æàðëûãû 
ìåíåí áåêèòèëãåí Æåðãèëèêò¿¿ êîîì÷óëóêòóí ºê¿ëäºð¿-
í¿í ýëäèê êóðóëòàéû æºí¿íäº æîáîãî ûëàéûê ºòêºð¿ë¿¿÷¿ 
æåðãèëèêò¿¿ êóðóëòàéëàðäà øàéëàíàò.

14. ×åò ºëêºëºðäºã¿ ýìãåê ìèãðàíòòàðûíàí Ýëäèê Êó-
ðóëòàéäûí äåëåãàòòàðû ÷åò ìàìëåêåòòåðäå Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí æàðàíäàðû òàðàáûíàí ðóõàíèé æå áàø-
êà ìàòåðèàëäûê ýìåñ êåðåêòººëºð¿í êàíààòòàíäûðóó 
¿÷¿í êûçûê÷ûëûêòàðûíûí æàëïûëûãûíûí íåãèçèíäå 
áåëãèëåíãåí òàðòèïòå ò¿ç¿ëãºí êîîìäóê óþìäàð òàðàáû-
íàí øàéëàíàò.

Ýìãåê ìèãðàíòòàðûíàí Ýëäèê Êóðóëòàéäûí äåëåãàòòà-
ðû áèð óþì – áèð ìàíäàò ïðèíöèáè áîþí÷à êîîìäóê óþì-
äàð òàðàáûíàí øàéëàíàò. Ýëäèê Êóðóëòàéäûí äåëåãàòûí 
øàéëîî óêóãó Ýëäèê Êóðóëòàéäûí äåëåãàòòàðûí ò¿ç¿¿í¿í 
êàòûøóó÷óëàðûíûí òèçìåñèíå êèðãèçèëãåí êîîìäóê óþì-
äà ïàéäà áîëîò. Êîîìäóê óþì áóë óþìäóí êåëãåí ºëêºäº 
ìàìëåêåòòèê êàòòîîäîí ºòêºíä¿ã¿ æºí¿íäº ê¿áºë¿ã¿í¿í 
ê¿áºëºíä¿ð¿ëãºí êº÷¿ðìºñ¿í òèðêºº ìåíåí æàçóó æ¿ç¿í-
äºã¿ êàéðûëóóñóíóí íåãèçèíäå òèçìåãå êèðãèçèëåò.

Ýëäèê Êóðóëòàéäûí äåëåãàòòàðûí ò¿ç¿¿ãº êàòûøóó÷ó-
ëàðäûí òèçìåñè Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ÷åò ìàìëå-
êåòòåãè äèïëîìàòèÿëûê ºê¿ë÷¿ë¿êòºð¿ òàðàáûíàí Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýìãåê, ñîöèàëäûê êàìñûçäîî æàíà 
ìèãðàöèÿ ìèíèñòðëèãè àíûêòàãàí æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëè-
êàñûíûí Òûøêû èøòåð ìèíèñòðëèãèíå àíäàí àðû äèïëî-
ìàòèÿëûê ºê¿ë÷¿ë¿êêº ºòêºð¿ï áåð¿¿ ¿÷¿í áåðèëãåí êâî-
òà áîþí÷à ò¿ç¿ëºò.

Ýëäèê Êóðóëòàéäûí äåëåãàòòàðûí ò¿ç¿¿í¿í êàòû-
øóó÷óëàðûíûí òèçìåñèíå êèðãèçèëãåí êîîìäóê óþì 
äèïëîìàòèÿëûê ºê¿ë÷¿ë¿êòºí óþìäó òèçìåãå êèðãèç¿¿ 
æºí¿íäº ìààëûìêàò àëàò. Áóë òèçìå æàíà äåëåãàòòû 
øàéëîî æºí¿íäº ïðîòîêîë Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ïðåçèäåíòè òàðàáûíàí ò¿ç¿ë¿¿÷¿ Ýëäèê Êóðóëòàéäû 
ºòêºð¿¿ áîþí÷à óþøòóðóó êîìèòåòèíå (ìûíäàí àðû – 
óþøòóðóó êîìèòåòè) áåðèëåò.

15. Êîíôåññèÿëûê êîîì÷óëóêòàðäàí Ýëäèê Êóðóëòàé-
äûí äåëåãàòòàðû òèåøåë¿¿ êîíôåññèÿëûê êîîì÷óëóêòóí 
êûçûê÷ûëûãûí áèëäèðãåí äèíèé óþìäóí òèåøåë¿¿ áàø-
êàðóó îðãàíäàðû òàðàáûíàí æàìààòòàðäûí ì¿÷ºëºð¿í¿í 
ñàíûíà ïðîïîðöèîíàëäóó àíûêòàëãàí êâîòàëàð áîþí÷à 
øàéëàíàò. Êîíôåññèÿëûê êîîì÷óëóêòàð ¿÷¿í êâîòà Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Äèí èøòåðè áîþí÷à ìàìëåêåòòèê 
êîìèññèÿñû òàðàáûíàí àíûêòàëàò.

Ýëäèê Êóðóëòàéäûí äåëåãàòòàðûí ò¿ç¿¿ãº êàòûøóó÷ó-
ëàðäûí òèçìåñèíå êèðãèçèëãåí äèíèé óþì Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Äèí èøòåðè áîþí÷à ìàìëåêåòòèê êîìèñ-
ñèÿñûíàí óþìäó òèçìåãå êèðãèç¿¿ æºí¿íäº ìààëûìêàò 
àëàò. Áóë òèçìå æàíà äåëåãàòòû øàéëîî æºí¿íäº ïðîòî-
êîë óþøòóðóó êîìèòåòèíå áåðèëåò.

16. Ýëäèê Êóðóëòàéäûí äåëåãàòòàðû áèð æûëäûê ìºº-
íºòêº øàéëàíàò. Ýëäèê Êóðóëòàéäûí äåëåãàòòàðûíà äîêó-
ìåíòòèí ýýñèíèí ìàíäàòûí ûðàñòàãàí äîêóìåíò áåðèëåò. 

Ýëäèê Êóðóëòàéäûí äåëåãàòûíûí äîêóìåíòè (ìàíäà-

òû) «ID» êàðòà (ïàñïîðò) ôîðìàñûíäà æàíà ºë÷ºì¿íäº 
òºìºíê¿äºé áåðèëåò:

– àéûëäûê îêðóãäàðäàí æàíà øààðëàðäàí øàéëàíãàí 
äåëåãàòòàðãà – òèåøåë¿¿ æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåí;

– êîîìäóê óþìäàðäàí æàíà äèíèé óþìäàðäàí øàéëàí-
ãàí äåëåãàòòàðãà – àëàðäûí óñòàâäûê îðãàíäàðûíàí.

Ýëäèê Êóðóëòàéäûí äåëåãàòûíûí äîêóìåíòè (ìàíäà-
òû) àë óþøòóðóó êîìèòåòèíäå êàòòàëãàí ê¿íäºí òàðòûï 
æàðàêòóó.

17. Òºìºíê¿ëºð Ýëäèê Êóðóëòàéäûí äåëåãàòòàðû áî-
ëî àëáàéò:

– ìàìëåêåòòèê æàíà ìóíèöèïàëäûê êûçìàò÷ûëàð, àíûí 
è÷èíäå Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí æà-
íà æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðèíèí äåïóòàòòàðû;

– ÷åò ìàìëåêåòòèí æàðàíäûãû áàð àäàìäàð;
– ñîòòóí ÷å÷èìèíèí íåãèçèíäå àðàêåòêå æºíäºìñ¿ç äåï 

òàáûëãàí àäàìäàð;
– ìóðäà ñîòòîëãîíäîð;
– æàøû æåòå ýëåê àäàìäàð.
18. Ýëäèê Êóðóëòàéäûí äåëåãàòòàðû òºìºíê¿ëºðãº óêóêòóó:
– Ýëäèê Êóðóëòàéäûí îðãàíäàðûí øàéëîîãî æàíà øàé-

ëàíóóãà;
– Ýëäèê Êóðóëòàéäûí ê¿í òàðòèáèíäåãè ìàñåëåëåð áîþí-

÷à òàëêóóãà êàòûøóóãà æàíà ñ¿éëººãº;
– æåðãèëèêò¿¿ êóðóëòàéäûí òàïøûðìàñû áîþí÷à ìà-

ñåëåëåðäè Ýëäèê Êóðóëòàéäûí êàðîîñóíà àëûï ÷ûãóóãà;
– óøóë Æîáîäîí êåëèï ÷ûãóó÷ó áàøêà óêóêòàð.
19. Ýëäèê Êóðóëòàé ºç¿í¿í æûéûíûíäà Ýëäèê Êóðóë-

òàéäûí Òºðàãàñûí, Ýëäèê Êóðóëòàéäûí Òºðàãàñûíûí ýêè 
îðóí áàñàðûí, Ýëäèê Êóðóëòàéäûí êàò÷ûñûí æàíà Ýëäèê 
Êóðóëòàéäûí Àêñàêàëäàðûíûí êå¢åøèí Ýëäèê Êóðóëòàé-
äûí äåëåãàòòàðûíûí è÷èíåí äåëåãàòòàðäûí æàëïû ñàíû-
íûí êºï÷¿ë¿ê äîáóøó ìåíåí øàéëàéò.

20. Ýëäèê Êóðóëòàé ºç¿í¿í æûéûíûíäà Ýëäèê Êóðóëòàé-
äûí ê¿í òàðòèáèí æàíà èø ðåãëàìåíòèí äåëåãàòòàðäûí 
æàëïû ñàíûíûí êºï÷¿ë¿ê äîáóøó ìåíåí áåêèòåò.

21. Ýëäèê Êóðóëòàéäûí ÷å÷èìäåðè à÷ûê äîáóø áåð¿¿ 
ìåíåí êàáûë àëûíàò. Ýëäèê Êóðóëòàéäûí ÷å÷èìäåðèíå 
Ýëäèê Êóðóëòàéäûí æàíà Òºðàãàñû êàò÷ûñû êîë êî¸ò. 

Ýëäèê Êóðóëòàéäûí ÷å÷èìäåðè êàòòàëàò æàíà ê¿áºëºí-
ä¿ð¿ëãºí êº÷¿ðìºñ¿ ñóíóøòàìà êàòàðû ìàìëåêåòòèê îð-
ãàíäàðãà, æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó îðãàíäàðû-
íà æºíºò¿ëºò.

Ýëäèê Êóðóëòàéäûí ìàòåðèàëäàðûí æàíà ÷å÷èìäåðèí 
êàòòîîíóí, ñàêòîîíóí æàíà ïàéäàëàíóóíóí òàðòèáè Ýëäèê 
Êóðóëòàéäûí ðåãëàìåíòè ìåíåí àíûêòàëàò.

22. Ýëäèê Êóðóëòàéäûí Òºðàãàñû:
– Ýëäèê Êóðóëòàéäûí èøèí æ¿ðã¿çºò;
– Ýëäèê Êóðóëòàéäûí Àêñàêàëäàð êå¢åøèí æåòåêòåéò, 

àíûí èøèí ºòêºðºò æàíà óþøòóðàò, àíûí æûéûíäàðûíà 
òºðàãàëûê êûëàò, àíûí ÷å÷èìäåðèíå êîë êî¸ò.

Ýëäèê Êóðóëòàéäûí Òºðàãàñû æîê ó÷óðäà àíûí ûéãà-
ðûì óêóêòàðûí àíûí îðóí áàñàðëàðûíûí áèðè àòêàðàò.

23. Ýëäèê Êóðóëòàéäûí Àêñàêàëäàð êå¢åøè 21 ì¿÷º-
äºí òóðãàí êóðàìäà ò¿ç¿ëºò. Êå¢åøòèí êóðàìûíà êûçìà-
òû áîþí÷à Ýëäèê Êóðóëòàéäûí Òºðàãàñû, Ýëäèê Êóðóë-
òàéäûí Òºðàãàñûíûí 9 îðóí áàñàðû, Ýëäèê Êóðóëòàéäûí 
êàò÷ûñû æàíà Êå¢åøòèí 10 ì¿÷ºñ¿ êèðåò.

Ýëäèê Êóðóëòàéäûí Àêñàêàëäàð êå¢åøè Ýëäèê Êóðóë-
òàéäûí æóìóø÷ó îðãàíû áîëóï ñàíàëàò, àë Ýëäèê Êóðóë-
òàéäûí æûéûíäàðûíûí îðòîñóíäàãû òûíûãóóëàðäà Ýëäèê 
Êóðóëòàéäûí ûéãàðûì óêóêòàðûí æ¿çºãº àøûðàò æàíà êå-
çåêòåãè Ýëäèê Êóðóëòàéäûí ê¿í òàðòèáèíå êåëèï ò¿øêºí 
ñóíóøòàðäû ÷îãóëòàò æàíà æàëïûëàéò.

Ýëäèê Êóðóëòàéäûí Àêñàêàëäàð êå¢åøè ºç¿í¿í èøèí 
çàðûë÷ûëûêêà æàðàøà, áèðîê êâàðòàëûíà áèð æîëó-
äàí êåì ýìåñ æûéûíäàðûí ºòêºð¿¿ æîëó ìåíåí êàì-
ñûç êûëàò.

24. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè Ýëäèê Êóðóë-
òàéäûí êàðàìàãûíà êèðãåí æàíà òåç àðàäà ÷å÷¿¿í¿ òàëàï 
êûëãàí ìàñåëåëåðäè Ýëäèê Êóðóëòàéäûí Àêñàêàëäàð êå-
¢åøèíèí êàðîîñóíà êèðãèç¿¿ãº óêóêòóó.

25. Ýëäèê Êóðóëòàéäûí äåëåãàòûíûí ûéãàðûì óêóêòà-
ðû òºìºíê¿äºé ó÷óðëàðäà òîêòîòóëàò:

– àíûí øàéëàíãàí ìººíºò¿ àÿêòàãàíäà;
– àë Ýëäèê Êóðóëòàéäàí ÷ûãóó æºí¿íäº àðûçûí áåð-

ãåíäå;
– àãà êàðàòà ñîòòóí ÷ûãàðûëãàí àéûïòîî ºê¿ì¿ ìûé-

çàìäóó ê¿÷¿íº êèðãåíäå;
– äåëåãàò êàçà áîëãîíäî;
– ñîòòóí ìûéçàìäóó ê¿÷¿íº êèðãåí ÷å÷èìèíèí íåãèçèíäå 

àë àðàêåòêå æºíäºìñ¿ç, äàéûíñûç æîê äåï òààíûëãàíäà;
– ìàìëåêåòòèê æå ìóíèöèïàëäûê êûçìàòêà êèðãåíäå.

3. Áèðèí÷è Ýëäèê Êóðóëòàéäû 
ºòêºð¿¿í¿í òàðòèáè

26. Áèðèí÷è Ýëäèê Êóðóëòàéäû Êûðãûç Ðåñïóáëèêà-
ñûíûí Ïðåçèäåíòè ÷àêûðàò. Ïðåçèäåíò Ýëäèê Êóðóë-
òàéäû ºòêºð¿¿ äàòàñûí àíûêòàéò æàíà óþøòóðóó êî-
ìèòåòèí ò¿çºò.

27. Óþøòóðóó êîìèòåòè æåðãèëèêò¿¿ ìàìëåêåòòèê àä-
ìèíèñòðàöèÿëàð æàíà æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêà-
ðóó îðãàíäàðû ìåíåí ºç àðà àðàêåòòåíèï óøóë Óáàêòû-
ëóó æîáîäî êàðàëãàí òàðòèïòå Ýëäèê Êóðóëòàéãà äåëå-
ãàòòàðäû øàéëîîíó óþøòóðóó áîþí÷à èøòåðäè æ¿ðã¿-
çºò, äåëåãàòòàðäû êàòòîîíóí òàðòèáèí àíûêòàéò, Ýëäèê 
Êóðóëòàéäûí ê¿í òàðòèáèí ò¿çºò, äåëåãàòòàðäûí è÷èíåí 
Ýëäèê Êóðóëòàéäûí Òºðàãàñûíûí, Ýëäèê Êóðóëòàéäûí 
Òºðàãàñûíûí îðóí áàñàðëàðûíûí, Ýëäèê Êóðóëòàéäûí 
êàò÷ûñûíûí êûçìàò îðäóíà æàíà Ýëäèê Êóðóëòàéäûí Àê-
ñàêàëäàð êå¢åøèí êóðàìûíà òàëàïêåðëåðäè êàðàéò, Ýë-
äèê Êóðóëòàéäûí ðåãëàìåíòèíèí äîëáîîðóí äàÿðäàéò.

Óþøòóðóó êîìèòåòè çàðûëäûêêà æàðàøà Ýëäèê Êóðóë-
òàéäû óþøòóðóó æàíà ºòêºð¿¿ áîþí÷à ò¿ø¿íä¿ð¿¿ èø-
òåðèí æ¿ðã¿çºò.

28. Ýëäèê Êóðóëòàéäûí äåëåãàòòàðûí êàòòîî Ýëäèê Êó-
ðóëòàéäûí èøè áàøòàëãàíãà ÷åéèí áèð ê¿í êàëãàíäà Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñû-
íûí óþøòóðóó èøòåðè æàíà ðåãèîíäîð ìåíåí ºç àðà àðà-
êåòòåí¿¿ áºë¿ì¿ òàðàáûíàí æ¿ðã¿ç¿ëºò.

Ýëäèê Êóðóëòàéäûí äåëåãàòòàðû ºç èøèí êîîìäóê áàø-
òàëûøòà æ¿çºãº àøûðàò. 

29. Áèðèí÷è Ýëäèê Êóðóëòàéäûí èøèí óþøòóðóó êîìè-
òåòèíèí òºðàãàñû à÷àò. Ýëäèê Êóðóëòàéäûí êâîðóìó òóó-
ðàëóó ìààëûìàò áåðåò æàíà æàøû óëóó äåëåãàòòû êºð-
ñºòºò. Æàøû óëóó äåëåãàò Ýëäèê Êóðóëòàéäûí Òºðàãàñû 
øàéëàíãàíãà ÷åéèí Ýëäèê Êóðóëòàéãà òºðàãàëûê êûëàò. 

30. Ýëäèê Êóðóëòàéäûí æàøû óëóó äåëåãàòû Ýëäèê Êó-
ðóëòàéäûí äåëåãàòòàðûíà Ýëäèê Êóðóëòàéäûí Òºðàãàñûí 
øàéëîîíó ñóíóøòàéò. Óþøòóðóó êîìèòåòèíèí òºðàãàñû 
ìåíåí êå¢åø¿¿ áîþí÷à æàøû óëóó äåëåãàò Ýëäèê Êóðóë-
òàéäûí Òºðàãàñûíûí êûçìàò îðäóíà òàëàïêåðäè Ýëäèê 
Êóðóëòàéãà ñóíóøòàéò.

31. Ýëäèê Êóðóëòàéäûí Òºðàãàñû óøóë Óáàêòûëóó æî-
áîäî êàðàëãàí òàðòèïòå øàéëàíàò. Ýëäèê Êóðóëòàéäûí 
èøèí Ýëäèê Êóðóëòàéäûí øàéëàíãàí Òºðàãàñû æ¿ðã¿çºò.

32. Ýëäèê Êóðóëòàéäûí Òºðàãàñû óþøòóðóó êîìèòåòè 
ìåíåí êå¢åøèï, Ýëäèê Êóðóëòàéäûí êàðîîñóíà Ýëäèê Êó-
ðóëòàéäûí Ðåãëàìåíòèí áåêèò¿¿, Ýëäèê Êóðóëòàéäûí Òº-
ðàãàñûíûí îðóí áàñàðëàðûí, Ýëäèê Êóðóëòàéäûí êàò÷û-
ñûí øàéëîî, Àêñàêàëäàð êå¢åøèí ò¿ç¿¿, îøîíäîé ýëå ê¿í 
òàðòèáèíå êèðãèçèë¿¿ãº òèéèø áîëãîí áàøêà ìàñåëåëåð-
äè ºç¿íº êàìòûãàí ê¿í òàðòèáèí êèðãèçåò. 

4. Êîðóòóíäó æîáîëîð

33. Ýëäèê Êóðóëòàéäûí èøèí ôèíàíñûëûê, ìàòåðèàë-
äûê-òåõíèêàëûê, ìààëûìàòòûê æàíà óþøòóðóó÷óëóê æàê-
òàí êàìñûç êûëóó ìàìëåêåòòèê áþäæåòòèí, îøîíäîé ýëå 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí æàíà Ìèíèñòð-
ëåð Êàáèíåòèíèí ôîíääîðóíàí áºë¿íãºí êàðàæàòòàðäûí 
ýñåáèíåí ìûéçàìäàðãà ûëàéûê æ¿çºãº àøûðûëàò. 

34. Ýëäèê Êóðóëòàéäûí èøèí óþøòóðóó÷óëóê, ìààëû-
ìàòòûê æàíà áàøêà æàãûíàí êàìñûçäîîíó Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñû æàíà 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Èø áàøêàð-
ìàñû æ¿çºãº àøûðàò.

(Башталышы 10-бетте)
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Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖОГОРКУ ЖАНА ОРТО 
КЕСИПТИК БИЛИМ БЕРЇЇ МЕКЕМЕЛЕРИН КАЙРА 
УЮШТУРУУНУН АЙРЫМ МАСЕЛЕЛЕРИ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТОКТОМУ
Æîãîðêó êåñèïòèê áèëèì áåð¿¿í¿í ìàìëåêåòòèê áèëèì áåð¿¿ óþìäà-

ðûíûí ôèíàíñûëûê, ìàòåðèàëäûê æàíà èíòåëëåêòóàëäûê ðåñóðñòàðûí 
êîíñîëèäàöèÿëîî, ïîòåíöèàëûí æàíà áèëèì áåð¿¿ êûçìàòòàðûí êºðñº-
ò¿¿í¿í ä¿éíºë¿ê ðûíîãóíäà àòààíäàøòûêêà æºíäºìä¿¿ë¿ã¿í æîãîðóëà-
òóó ìàêñàòûíäà, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 2022-æûëäûí 
18-èþëóíäàãû ¹243 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí æîãîðêó êåñèïòèê áèëèì 
áåð¿¿ñ¿í¿í áèëèì áåð¿¿ óþìäàðûíûí ïîòåíöèàëûí æàíà àòààíäàøòûêêà 
æºíäºìä¿¿ë¿ã¿í æîãîðóëàòóó áîþí÷à ÷àðàëàð æºí¿íäº" Æàðëûãûí àòêà-
ðóó ¿÷¿í, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ãðàæäàíäûê êîäåêñèíå, "Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13, 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. "Ìóñà Ðûñêóëáåêîâ àòûíäàãû Êûðãûç ýêîíîìèêàëûê óíèâåðñèòåòè" ìå-
êåìåñè àãà "Áèçíåñ æàíà ñîöèàëäûê ºí¿ã¿¿ àêàäåìèÿñû" ìåêåìåñèí êîøóó 
æîëó ìåíåí êàéðà óþøòóðóëñóí.

2. "Ìóñà Ðûñêóëáåêîâ àòûíäàãû Êûðãûç ýêîíîìèêàëûê óíèâåðñèòåòè" 
ìåêåìåñè "Áèçíåñ æàíà ñîöèàëäûê ºí¿ã¿¿ àêàäåìèÿñû" ìåêåìåñèíèí áàð-
äûê óêóêòàðû æàíà ìèëäåòòåðè áîþí÷à óêóê óëàíòóó÷óñó áîëóï ýñåïòåëåò 
äåï áåëãèëåíñèí.

3. "Ìóñà Ðûñêóëáåêîâ àòûíäàãû Êûðãûç ýêîíîìèêàëûê óíèâåðñèòåòè" ìå-
êåìåñèíå "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíå êàðàøòóó Ìàìëåêåò-
òèê áàøêàðóó àêàäåìèÿñûíûí À.Òîêòîíàëèåâ àòûíäàãû Áèøêåê ôèíàíñû-
ýêîíîìèêàëûê òåõíèêóìó" ìåêåìåñè ºòêºð¿ë¿ï áåðèëñèí.

4. "Ìóñà Ðûñêóëáåêîâ àòûíäàãû Êûðãûç ýêîíîìèêàëûê óíèâåðñèòåòè" 
ìåêåìåñèíå èëèìèé-èçèëäºº óíèâåðñèòåòè ñòàòóñó áåðèëñèí.

5. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Áèëèì áåð¿¿ æàíà èëèì ìèíèñòðëèãè:
- êàéðà óþøòóðóëóï æàòêàí ìåêåìåëåðäèí óñòàâäàðûí áåêèòñèí;
- êàéðà óþøòóðóëóï æàòêàí ìåêåìåëåðäèí ºòêºð¿ï áåð¿¿ àêòûëàðûí 

áåêèòñèí;
- ºç¿í¿í ÷å÷èìäåðèí óøóë òîêòîìãî ûëàéûê êåëòèðñèí;
- óøóë òîêòîìäîí êåëèï ÷ûãóó÷ó áàøêà ÷àðàëàðäû êºðñ¿í.
6. Óøóë òîêòîìäóí 1-ïóíêòóíäà êºðñºò¿ëãºí îêóó æàéëàðäûí æåòåê÷èëåðè:
- ôèíàíñûëûê æàíà ìàòåðèàëäûê-òåõíèêàëûê êàðàæàòòàðäû ìûíäàí àðû 

ïàéäàëàíóó ìàñåëåëåðèí ÷å÷¿¿, îøîíäîé ýëå ìåêåìåëåðäè êàéðà óþø-
òóðóó ìåíåí áàéëàíûøêàí áàðäûê çàðûë èø-÷àðàëàðäû ºòêºð¿¿ ¿÷¿í êî-
ìèññèÿ ò¿çñ¿í;

- êàéðà óþøòóðóëóï æàòêàí ìåêåìåëåðäè þñòèöèÿ îðãàíäàðûíäà áåëãè-
ëåíãåí òàðòèïòå ìàìëåêåòòèê êàéðà êàòòîîäîí ºòêºðñ¿í;

- îêóó æàéëàðäà àáèòóðèåíòòåðäè ºç óáàãûíäà êàáûë àëóóíó æàíà îêóó 
ïðîöåññèí óþøòóðóóíó êàìñûç êûëñûí;

- óøóë òîêòîìäîí êåëèï ÷ûãóó÷ó áàøêà ÷àðàëàðäû êºðñ¿í.
7. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ôèíàíñû ìèíèñòðëèãè òèéèøò¿¿ æûëãà æà-

íà êèéèíêè æûëäàðãà ðåñïóáëèêàëûê áþäæåòòå êàðàëãàí êàðàæàòòàðäûí 
÷åãèíäå êàéðà óþøòóðóëãàí ìåêåìåëåðäè êàðæûëîîíó æ¿çºãº àøûðñûí.

8. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí Ïðåçèäåíòòèí æàíà Ìèíèñòðëåð Êà-
áèíåòèíèí ÷å÷èìäåðèí àòêàðóóíó êîíòðîëäîî áàøêàðìàëûãûíà æ¿êòºëñ¿í.

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

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû À.ÆÀÏÀÐÎÂ 

Áèøêåê øààðû, 2022-æûëäûí 29-èþëó, ¹416

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНАН ЖЫГАЧТЫ ЖАНА ЖЫГАЧ 
МАТЕРИАЛДАРЫН ЕВРАЗИЯ ЭКОНОМИКАЛЫК БИРЛИГИНИН БАЖЫ 

АЙМАГЫНЫН ЧЕГИНЕН ТЫШКАРЫ ТАШЫП ЧЫГУУГА (ЭКСПОРТТООГО) 
УБАКТЫЛУУ ТЫЮУ САЛУУНУ КИРГИЗЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН
ТОКТОМУ

БААЛУУ МЕТАЛЛДАРДЫ ЖАНА БААЛУУ МЕТАЛЛДАРДЫ КАМТЫГАН 
СЫРЬЕЛУК ТОВАРЛАРДЫ КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН АЙМАГЫНАН 

ТАШЫП ЧЫГУУГА САНДЫК ЧЕКТЄЄЛЄРДЇ КИРГИЗЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН
ТОКТОМУ

ИШТЕТИЛБЕГЕН ЖЕ ОДОНО МАЙДАЛАНГАН, ТААРЫП КЕСИЛГЕН 
ЖЕ БАШКА ЫКМА МЕНЕН ТИК БУРЧТУУ, ЧАРЧЫ ФОРМАДАГЫ БЛОК 

ЖЕ ТАКТАЛАРГА БЄЛЇНГЄН АКИТАШ-РАКУШЕЧНИКТИ ЕВРАЗИЯ 
ЭКОНОМИКАЛЫК БИРЛИГИНИН БАЖЫ АЙМАГЫНАН ТЫШКАРЫ ТАШЫП 

ЧЫГУУГА УБАКТЫЛУУ ТЫЮУ САЛУУНУ КИРГИЗЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН
ТОКТОМУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНАН КАРА МЕТАЛЛДАРДЫН 
СЫНЫКТАРЫН ЖАНА КАЛДЫКТАРЫН ЕВРАЗИЯ 

ЭКОНОМИКАЛЫК БИРЛИГИНИН БАЖЫ АЙМАГЫНАН 
ТЫШКАРЫ ТАШЫП ЧЫГУУГА (ЭКСПОРТТООГО) 

УБАКТЫЛУУ ТЫЮУ САЛУУ КИРГИЗЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТОКТОМУ
2014-æûëäûí 29-ìàéûíäàãû Åâðàçèÿ ýêîíîìèêàëûê áèðëèãè æºí¿íäº 

êåëèøèìäèí 47-áåðåíåñèíå, "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êà-
áèíåòè æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 
13, 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáè-
íåòè òîêòîì êûëàò:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíàí ÅÀÝÁ ÒÝÈ ÒÍ 7204 êîäó ìåíåí êëàññèôè-
êàöèÿëàíóó÷ó êàðà ìåòàëëäàðäûí ñûíûêòàðûí æàíà êàëäûêòàðûí, êàéðà 
ýðèò¿¿ ¿÷¿í êàðà ìåòàëëäàðäûí êóéìàëàðûí (øèõò êóéìàëàðûí) Åâðàçèÿ 
ýêîíîìèêàëûê áèðëèãèíèí áàæû àéìàãûíàí òûøêàðû òàøûï ÷ûãóóãà (ýêñ-
ïîðòòîîãî) óøóë òîêòîì ê¿÷¿íº êèðãåí ê¿íäºí òàðòûï ¿÷ ê¿í ºòêºíäºí êèéèí 
àëòû àéëûê ìººíºòêº êèðãèçèë¿¿÷¿ óáàêòûëóó òûþó ñàëóó áåëãèëåíñèí.

2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýêîíîìèêà æàíà êîììåðöèÿ ìèíèñòðëè-
ãè óøóë òîêòîì ê¿÷¿íº êèðãåí ê¿íäºí òàðòûï ¿÷ ê¿íäºí êå÷èêòèðáåñòåí 
1-ïóíêòòà êºðñºò¿ëãºí óáàêòûëóó òûþó ñàëûíãàíäûãû æºí¿íäº Ä¿éíºë¿ê 
ñîîäà óþìóíà æàíà Åâðàçèÿ ýêîíîìèêàëûê êîìèññèÿñûíà áåëãèëåíãåí 
òàðòèïòå êàáàðëàñûí.

3. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Òûøêû èøòåð ìèíèñòðëèãè óøóë òîêòîì ê¿-
÷¿íº êèðãåí ê¿íäºí òàðòûï ¿÷ ê¿íäºí êå÷èêòèðáåñòåí 1-ïóíêòòà êºðñºò¿ëãºí 
óáàêòûëóó òûþó ñàëûíãàíäûãû æºí¿íäº Êºç êàðàíäûñûç Ìàìëåêåòòåðäèí 
Øåðèêòåøòèãèíèí Àòêàðóó êîìèòåòèíå áåëãèëåíãåí òàðòèïòå êàáàðëàñûí.

4. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ôèíàíñû ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó Ìàìëå-
êåòòèê áàæû êûçìàòû æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Óëóòòóê êîîïñóçäóê 
ìàìëåêåòòèê êîìèòåòèíèí ×åê àðà êûçìàòû óøóë òîêòîìäóí 1-ïóíêòóíäà 
êºðñºò¿ëãºí òîâàðëàðäû ìûéçàìñûç òàøûï ÷ûãóóãà áºãºò êîþóãà áàãûò-
òàëãàí çàðûë ÷àðàëàðäû êºðñ¿í.

5. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû-
íûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí Ïðåçèäåíòòèí æàíà Ìèíèñòð-
ëåð Êàáèíåòèíèí ÷å÷èìäåðèí àòêàðóóíó êîíòðîëäîî áàøêàðìàëûãûíà 
æ¿êòºëñ¿í.

6. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí 2021-æûëäûí 
24-äåêàáðûíäàãû ¹336 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíàí êàðà ìåòàëëäàðäûí 
ñûíûêòàðûí æàíà êàëäûêòàðûí Åâðàçèÿ ýêîíîìèêàëûê áèðëèãèíèí áàæû 
àéìàãûíàí òûøêàðû òàøûï ÷ûãóóãà (ýêñïîðòòîîãî) óáàêòûëóó òûþó ñàëóóíó 
êèðãèç¿¿ æºí¿íäº" òîêòîìó ê¿÷¿í æîãîòòó äåï òààíûëñûí.

7. Áóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï æåòè ê¿í ºòêºíäºí êè-
éèí ê¿÷¿íº êèðåò.

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû À.ÆÀÏÀÐÎÂ 

Áèøêåê øààðû, 2022-æûëäûí 1-àâãóñòó, ¹427

2014-æûëäûí 29-ìàéûíäàãû Åâðàçèÿ ýêîíîìèêàëûê 
áèðëèãè æºí¿íäº êåëèøèìäèí 47-áåðåíåñèíå, "Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿í-
äº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûé-
çàìûíûí 13, 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíàí òèðêåìåãå ûëàéûê æû-
ãà÷òû æàíà æûãà÷ ìàòåðèàëäàðûí Åâðàçèÿ ýêîíîìè-
êàëûê áèðëèãèíèí áàæû àéìàãàíûí ÷åãèíåí òûøêàðû 
òàøûï ÷ûãóóãà (ýêñïîðòòîîãî) àëòû àéëûê ìººíºòêº 
óáàêòûëóó òûþó ñàëóó êèðãèçèëñèí.

Óáàêòûëóó òûþó ñàëóó óøóë òîêòîì ê¿÷¿íº êèð-
ãåí ê¿íäºí òàðòûï ¿÷ ê¿í ºòêºíäºí êèéèí êèðãèçèëåò 
äåï áåëãèëåíñèí.

2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýêîíîìèêà æàíà êîì-
ìåðöèÿ ìèíèñòðëèãè áåëãèëåíãåí òàðòèïòå Ä¿éíºë¿ê 
ñîîäà óþìóíóí Êîðãîî ÷àðàëàðû áîþí÷à êîìèòåòè-
íå æàíà Åâðàçèÿ ýêîíîìèêàëûê êîìèññèÿñûíà óáàê-
òûëóó òûþó ñàëóóíó êèðãèç¿¿ æºí¿íäº êàáàðëàñûí.

3. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Òûøêû èøòåð ìèíèñòð-
ëèãè áåëãèëåíãåí òàðòèïòå óøóë òîêòîì ê¿÷¿íº êèð-
ãåí ê¿íäºí òàðòûï ¿÷ ê¿íäºí êå÷èêòèðáåñòåí, Êºç êà-
ðàíäûñûç Ìàìëåêåòòåð Øåðèêòåøòèãèíèí Àòêàðóó 
êîìèòåòèíå óáàêòûëóó òûþó ñàëóóíó êèðãèç¿¿ æº-
í¿íäº êàáàðëàñûí.

4. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ôèíàíñû ìèíèñòðëè-
ãèíå êàðàøòóó Ìàìëåêåòòèê áàæû êûçìàòû, Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Óëóòòóê êîîïñóçäóê ìàìëåêåòòèê 
êîìèòåòèíèí ×åê àðà êûçìàòû óøóë òîêòîìäóí òèð-
êåìåñèíäå êºðñºò¿ëãºí òîâàðëàðäû ìûéçàìñûç òà-
øûï ÷ûãóóãà áºãºò êîþóãà áàãûòòàëãàí çàðûë áîëãîí 
÷àðàëàðäû êºðñ¿í.

5. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðà-
öèÿñûíûí Ïðåçèäåíòòèí æàíà Ìèíèñòðëåð Êàáèíå-
òèíèí ÷å÷èìäåðèí àòêàðóóíó êîíòðîëäîî áàøêàðìà-
ëûãûíà æ¿êòºëñ¿í.

6. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíå-
òèíèí 2021-æûëäûí 26-íîÿáðûíäàãû ¹282 "Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíàí æûãà÷òû æàíà æûãà÷ ìàòåðèàëäà-
ðûí Åâðàçèÿ ýêîíîìèêàëûê áèðëèãèíèí áàæû àéìàãû-
íûí ÷åãèíåí òûøêàðû òàøûï ÷ûãóóãà (ýêñïîðòòîîãî) 
óáàêòûëóó òûþó ñàëóóíó êèðãèç¿¿ æºí¿íäº" òîêòîìó 
ê¿÷¿í æîãîòòó äåï òààíûëñûí.

7. Áóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï 
æåòè ê¿í ºòêºíäºí êèéèí ê¿÷¿íº êèðåò.

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû À.ÆÀÏÀÐÎÂ 
Áèøêåê øààðû, 2022-æûëäûí 1-àâãóñòó, ¹428

2014-æûëäûí 29-ìàéûíäàãû Åâðàçèÿ ýêîíîìè-
êàëûê áèðëèãè æºí¿íäº êåëèøèìäèí 7-òèðêåìåñè-
íèí ¯÷¿í÷¿ ºëêºëºðãº êàðàòà òàðèôòèê ýìåñ æºíãº 
ñàëóó ÷àðàëàðû æºí¿íäº ïðîòîêîëóíóí X áºë¿ì¿-
íº, "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáè-
íåòè æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòè-
òóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13, 17-áåðåíåëåðèíå ûëà-
éûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáè-
íåòè òîêòîì êûëàò:

1. Óøóë òîêòîì ê¿÷¿íº êèðãåí ê¿íäºí òàðòûï ¿÷ 
ê¿í ºòêºíäºí êèéèí Áààëóó ìåòàëëäàðäû æàíà áàà-
ëóó ìåòàëëäàðäû êàìòûãàí ñûðü¸ëóê òîâàðëàðäû 
Åâðàçèÿëûê ýêîíîìèêàëûê áèðëèãèíèí áàæû àé-
ìàãûíà òàøûï êåë¿¿ æàíà Åâðàçèÿëûê ýêîíîìèêà-
ëûê áèðëèãèíèí áàæû àéìàãûíàí òàøûï ÷ûãóó æº-
í¿íäº æîáîãî (Åâðàçèÿ ýêîíîìèêàëûê êîìèññèÿ-
ñûíûí êîëëåãèÿñûíûí 2015-æûëäûí 21-àïðåëèí-
äåãè ¹30 "Òàðèôòèê ýìåñ æºíãº ñàëóó ÷àðàëàðû 
æºí¿íäº" ÷å÷èìèíèí 14-òèðêåìåñè) ûëàéûê áàæû 
àéìàãûíàí òûøêàðû êàéðà èøòåò¿¿ áàæû æîë-æî-
áîñóíóí íåãèçèíäå áèð òàðàïòóó òàðòèïòå áààëóó 
ìåòàëëäàðäû æàíà áààëóó ìåòàëëäàðäû êàìòûãàí               
ñûðü¸ëóê òîâàðëàðäû, ÅÀÝÁ ÒÝÈ ÒÍ 7106, 7107 00 
000 0, 7108, 7109 00 000 0, 7111 00 000 0 òîâàðäûê 
ïîçèöèÿëàðûíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí àéìà-
ãûíàí òàøûï ÷ûãóóãà 500 êã àøûê ýìåñ êºëºìäº 
àëòû àéëûê ìººíºòêº ñàíäûê ÷åêòºº êèðãèçèëñèí.

2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýêîíîìèêà æàíà 
êîììåðöèÿ ìèíèñòðëèãè óøóë òîêòîìãî êîë êîþë-
ãàí ê¿íäºí òàðòûï ¿÷ ê¿íäºí êå÷èêòèðáåñòåí Åâ-
ðàçèÿ ýêîíîìèêàëûê êîìèññèÿñûíà óøóë òîêòîì-
äóí 1-ïóíêòóíäà àòàëãàí óáàêòûëóó òûþó ñàëóó 
êèðãèçèëãåíäèãè æºí¿íäº áåëãèëåíãåí òàðòèïòå 
êàáàðëàñûí.

3. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ôèíàíñû ìèíèñòðëèãè-
íå êàðàøòóó Ìàìëåêåòòèê áàæû êûçìàòû òûøêû ýêî-
íîìèêàëûê èøòèí êàòûøóó÷óëàðûíûí áààëóó ìåòàëë-
äàðäû æàíà áààëóó ìåòàëëäàðäû êàìòûãàí ñûðü¸ëóê 
òîâàðëàðäû áàæû àéìàãûíàí òûøêàðû êàéðà èøòå-
ò¿¿ãº àðûçäàðûí êàðîîäî æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêà-
ñûíûí Ôèíàíñû ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó Áààëóó ìå-
òàëëäàð äåïàðòàìåíòè ìàìëåêåòòèê êîíòðîëäó èøêå 
àøûðóóäà óøóë òîêòîìäóí 1-ïóíêòóíäà áåëãèëåíãåí 
ñàíäûê ÷åêòººëºðä¿ òàê ñàêòàñûí.

4. Òºìºíê¿ëºð ê¿÷¿í æîãîòòó äåï òààíûëñûí:
1) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2017-æûë-

äûí 3-ñåíòÿáðûíäàãû ¹558 "Áààëóó ìåòàëëäàðäû 
æàíà áààëóó ìåòàëëäàðäû êàìòûãàí ñûðü¸ëóê òî-
âàðëàðäû Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí àéìàãûíàí òà-
øûï ÷ûãóóãà ñàíäûê ÷åêòººëºðä¿ êèðãèç¿¿ æºí¿í-
äº" òîêòîìó;

2) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíå-
òèíèí 2021-æûëäûí 24-äåêàáðûíäàãû ¹335 "Áàà-
ëóó ìåòàëëäàðäû æàíà áààëóó ìåòàëëäàðäû êàì-
òûãàí ñûðü¸ëóê òîâàðëàðäû Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû-
íûí àéìàãûíàí òàøûï ÷ûãóóãà ñàíäûê ÷åêòººëºðä¿ 
êèðãèç¿¿ æºí¿íäº" òîêòîìó.

5. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðà-
öèÿñûíûí Ïðåçèäåíòòèí æàíà Ìèíèñòðëåð Êàáèíå-
òèíèí ÷å÷èìäåðèí àòêàðóóíó êîíòðîëäîî áàøêàðìà-
ëûãûíà æ¿êòºëñ¿í.

6. Óøóë 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 1-àâãóñòó, ¹429

2014-æûëäûí 29-ìàéûíäàãû Åâðàçèÿ ýêîíîìèêà-
ëûê áèðëèãè æºí¿íäº êåëèøèìäèí 47-áåðåíåñèíå 
æàíà "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáè-
íåòè æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòó-
öèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13, 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîê-
òîì êûëàò:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí àéìàãûíäà ºíä¿ð¿ë-
ãºí æå êàçûï àëûíãàí èøòåòèëáåãåí æå îäîíî ìàé-
äàëàíãàí, òààðûï êåñèëãåí æå áàøêà ûêìà ìåíåí òèê 
áóð÷òóó, ÷àð÷û ôîðìàäàãû áëîê æå òàêòàëàðãà áºë¿í-
ãºí àêèòàø-ðàêóøå÷íèêòè (ÅÀÝÁäèí ÒÝÈ ÒÍ 2515 11 
000 0 æàíà 2515 12 000 0 êîääîðó ìåíåí êëàññèôèêà-
öèÿëàíãàí) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíàí Åâðàçèÿ ýêîíî-
ìèêàëûê áèðëèãèíèí áàæû àéìàãûíàí òûøêàðû òà-
øûï ÷ûãóóãà óøóë òîêòîì ê¿÷¿íº êèðãåí ê¿íäºí òàð-
òûï ¿÷ ê¿í ºòêºíäºí êèéèí êèðãèçèë¿¿÷¿ àëòû àéëûê 
ìººíºòêº óáàêòûëóó òûþó ñàëûíñûí.

2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýêîíîìèêà æàíà êîì-
ìåðöèÿ ìèíèñòðëèãè óøóë òîêòîì ê¿÷¿íº êèðãåí ê¿í-
äºí òàðòûï ¿÷ ê¿íäºí êå÷èêòèðáåñòåí áåëãèëåíãåí 
òàðòèïòå Ä¿éíºë¿ê ñîîäà óþìóíà æàíà Åâðàçèÿ ýêî-
íîìèêàëûê êîìèññèÿñûíà óøóë òîêòîìäóí 1-ïóíêòóí-
äà àòàëãàí óáàêòûëóó òûþó ñàëóóíó êèðãèç¿¿ æºí¿í-
äº êàáàðëàñûí.

3. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Òûøêû èøòåð ìèíèñòð-
ëèãè óøóë òîêòîì ê¿÷¿íº êèðãåí ê¿íäºí òàðòûï ¿÷ 
ê¿íäºí êå÷èêòèðáåñòåí Êºç êàðàíäûñûç Ìàìëåêåò-
òåð Øåðèêòåøòèãèíèí Àòêàðóó êîìèòåòèíå áåëãè-

ëåíãåí òàðòèïòå óøóë òîêòîìäóí 1-ïóíêòóíäà àòàë-
ãàí óáàêòûëóó òûþó ñàëóó êèðãèçèëãåíäèãè æºí¿í-
äº êàáàðëàñûí.

4. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ôèíàíñû ìèíèñòð-
ëèãèíå êàðàøòóó Ìàìëåêåòòèê áàæû êûçìàòû æàíà 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Óëóòòóê êîîïñóçäóê ìàì-
ëåêåòòèê êîìèòåòèíèí ×åê àðà êûçìàòû óøóë òîêòîì-
äóí 1-ïóíêòóíäà àòàëãàí òîâàðëàðäû ìûéçàìñûç òà-
øûï ÷ûãóóãà áºãºò êîþóãà áàãûòòàëãàí çàðûë ÷àðà-
ëàðäû êºðñ¿í.

5. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíå-
òèíèí 2021-æûëäûí 17-äåêàáðûíäàãû ¹316 "Èøòå-
òèëáåãåí æå îäîíî ìàéäàëàíãàí, òààðûï êåñèëãåí æå 
áàøêà ûêìà ìåíåí òèê áóð÷òóó, ÷àð÷û ôîðìàäàãû 
áëîê æå òàêòàëàðãà áºë¿íãºí àêèòàø-ðàêóøå÷íèêòè 
Åâðàçèÿ ýêîíîìèêàëûê áèðëèãèíèí áàæû àéìàãûíàí 
òûøêàðû òàøûï ÷ûãóóãà óáàêòûëóó òûþó ñàëóóíó êèð-
ãèç¿¿ æºí¿íäº" òîêòîìó ê¿÷¿í æîãîòòó äåï òààíûëñûí.

6. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðà-
öèÿñûíûí Ïðåçèäåíòòèí æàíà Ìèíèñòðëåð Êàáèíå-
òèíèí ÷å÷èìäåðèí àòêàðóóíó êîíòðîëäîî áàøêàðìà-
ëûãûíà æ¿êòºëñ¿í.

7. Áóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï 
æåòè ê¿í ºòêºíäºí êèéèí ê¿÷¿íº êèðåò.

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû À.ÆÀÏÀÐÎÂ 

Áèøêåê øààðû, 2022-æûëäûí 1-àâãóñòó, ¹430



2022-ЖЫЛДЫН 9-ОКТЯБРЫНА ДАЙЫНДАЛГАН БАТКЕН ОБЛУСУНУН 
КАДАМЖАЙ РАЙОНУНУН МАЙДАН АЙЫЛДЫК КЕЎЕШИНИН 

ДЕПУТАТТАРЫН ШАЙЛООНУ ЄТКЄРЇЇ ЇЧЇН ШАЙЛОО ОКРУГДАРЫНЫН 
СХЕМАЛАРЫН ЖАНА ЧЕК АРАЛАРЫН БЕКИТЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ШАЙЛОО ЖАНА РЕФЕРЕНДУМ 
ЄТКЄРЇЇ БОЮНЧА БОРБОРДУК КОМИССИЯСЫНЫН

ТОКТОМУ
Øàéëîî îêðóãäàðûíûí ñõåìàëàðûí æàíà ÷åê àðàëàðûí áåêèò¿¿ áîþí÷à Êàäàìæàé àéìàê-

òûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí ÷å÷èìè àðêûëóó áåðèëãåí ñóíóøòàðûíûí íåãèçèíäå, «Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû æºí¿í-
äº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 4-áåðåíåñèíèí 1-áºë¿ã¿í¿í 
2, 4, 5-ïóíêòòàðûíà, «Æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí äåïóòàòòàðûí øàéëîî æºí¿íäº» Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 10-áåðåíåñèíå, «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Áàòêåí îáëó-
ñóíóí Êàäàìæàé ðàéîíóíóí Ìàéäàí àéûëäûê êå¢åøèíèí äåïóòàòòàðûí øàéëîîíó äàéûí-
äîî æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 2022-æûëäûí 9-àâãóñòóíäàãû ÏÆ 
¹280 Æàðëûãûíà ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí-
÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû

 
ÒÎÊÒÎÌ ÊÛËÀÒ:

 
1. 2022-æûëäûí 9-îêòÿáðûíà äàéûíäàëãàí Áàòêåí îáëóñóíóí Êàäàìæàé ðàéîíóíóí Ìàéäàí 

àéûëäûê êå¢åøèíèí äåïóòàòòàðûí øàéëîîíó ºòêºð¿¿ ¿÷¿í øàéëîî îêðóãäàðûíûí ñõåìàëàðû 
æàíà ÷åê àðàëàðû òèðêåìåãå ûëàéûê áåêèòèëñèí.

2. Áóë òîêòîì «Ýðêèí-Òîî» ãàçåòàñûíà æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôå-
ðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí ðàñìèé ñàéòûíà æàðûÿëàíñûí.

3. Áóë òîêòîìäóí òèðêåìåñè òèéèøò¿¿ æåðãèëèêò¿¿ ìàññàëûê ìààëûìàò êàðàæàòòàðûíäà 
æàðûÿëàíñûí.

4. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôå-
ðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí àïïàðàò æåòåê÷èñè Ì.Ê.Ìàìáåòàëèåâãå 
æ¿êòºëñ¿í.

ÒªÐÀÃÀ Í.ØÀÉËÄÀÁÅÊÎÂÀ

Áèøêåê ø., 2022-æûëäûí 17-àâãóñòó, ¹77

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

2022-æûëäûí 17-àâãóñòóíäàãû
¹77 òîêòîìó ìåíåí áåêèòèëãåí

ÁÀÒÊÅÍ ÎÁËÓÑÓ

Êàäàìæàé ðàéîíó

Ìàéäàí àéûëäûê êå¢åøè (Ìàíäàòòûí ñàíû - 21 ìàíäàò, àíûí è÷èíåí - 9 àÿëäàð ¿÷¿í 
ðåçåðâ)

¹1 Êàðà-Æûãà÷ øàéëîî îêðóãó (ÓØÊ 8110)
Áîðáîðó: Êàðà-Æûãà÷ àéûëû, Êàðà-Æûãà÷ êº÷ºñ¿, 51 Àéûëäûê êëóáóíóí èìàðàòû
Øàéëîî÷óíóí ñàíû: 2300
Ìàíäàòòûí ñàíû: 6. Àíûí è÷èíåí àÿë äåïóòàòòàðûíà ðåçåðâ - 2 ìàíäàò 
×åê àðàñû: Êàðà-Æûãà÷ àéûëû, Êàðà-Æûãà÷, Êîøáàêîâ Òåøåáàé, Ìàìàñûäûêîâ Àñàí, Æîë-

äîøîâ Øåðèêáåê, Òàøïîëîòîâ Êóðñàí, À.Ãàëûìáåòîâ, Àêìàòîâ Áààòûð, Ìàêñóòîâ Àáäèâàëè, 
Ìîëäî Òîéêóë, Øàâà ñàé, Ñóëàéìàíîâ Òàøáàëòà, Êóäàéáåðäèåâ Òóðäó, Òîï÷óáàåâ Êóäàéêóë, 
Ýðãåøîâ Àáäûêàëûê, À.Ïîëîòîâ, Íèøàíáàåâ Òàøàí, Øåðìàìàòîâ Ðàõìàòèëëà, Ìààíàçàðîâ Ã., 
Òóðäóêóëîâ Ýðìåê, Ì.Ñàðûáàåâ, À.Òåìèðáàåâ êº÷ºëºð¿.

¹2 Ìàéäàí øàéëîî îêðóãó (ÓØÊ 8111)
Áîðáîðó: Ìàéäàí àéûëû, Êóäàéíàçàðîâ Àìèðàêóë êº÷ºñ¿, 6, Èñôàéðàì îðòî ìåêòåáèíèí 

èìàðàòû
Øàéëîî÷óíóí ñàíû: 1896
Ìàíäàòòûí ñàíû: 5. Àíûí è÷èíåí àÿë äåïóòàòòàðûíà ðåçåðâ - 2 ìàíäàò 
×åê àðàñû: Ìàéäàí æàíà Ïóì àéûëäàðû, Êóäàéíàçàðîâ Àìèðàêóë, Øàìáû ñàé, Òîï÷óáàåâ 

Æàìøèò, Èñàêîâ Êàòàí, Áàéìàòîâ Òóðãóíáàé, Ïðèìîâ Àáäóðàñóë, Ñàäûêîâ Ýøìàí, Æ.Äàìà-
øîâ, Ïðèìîâ Àáäóðàñóë, Òàøìàò Àìèí, Êîé÷èåâ Òàëàñ, Òîêòîðîâ Äóðñóíàëè, Ìîëäîáàåâ Çà-
êèð, Ñàòûáàëäûåâ Àáäèìàëèê, Àäàåâ Àêìàòàëè, Òàèðîâ Îðóíáàé, Àéûë÷èåâ Øàìøè, Ìààòîâ 
Òàèð, Æîëäîøîâ Êàì÷ûáåê, Ìàíàñ Àæû, Ìîëäî Ìàëèê, Àáäèðàèìîâ Àáäûêàäûð, Ñåêñåíáàåâ 
Ýøìàíáåò êº÷ºëºð¿.

¹3 Êàðîîë øàéëîî îêðóãó (ÓØÊ 8112)
Áîðáîðó: Êàðîîë àéûëû, Àøóðîâ Òèëåáàëäû êº÷ºñ¿, 12, Ì.Òàèðîâ àòûíäàãû îðòî ìåêòå-

áèíèí èìàðàòû
Øàéëîî÷óíóí ñàíû: 608
Ìàíäàòòûí ñàíû: 2. Àíûí è÷èíåí àÿë äåïóòàòòàðûíà ðåçåðâ - 1 ìàíäàò
×åê àðàñû: Êàðîîë àéûëû, Ìàéäàí, Àóñòàí, Êàðîîë, Êåðåãå-Òàø àéûëäàðû (Êîçóåâ Ìóñà-

êóë, Áèéæàíîâ Àíàðáàé, Ìàìàøóêóðîâ Àáäèëëà, ¹1 êº÷ºñ¿, ¹2 êº÷ºñ¿, ¹3 êº÷ºñ¿, Êàðîîë 
àéûëû, Æîîøîâ Êàðàçàê, ×îêîåâ Ýäèëáàé, Èñòàìîâ ×èëà, Íèøàíîâ Òàøòàí, Óñòà Ñàäèð, Àøó-
ðîâ Òèëåáàëäû êº÷ºëºð¿).

¹4 Ñàðû-Àëòûí øàéëîî îêðóãó (ÓØÊ 8153)
Áîðáîðó: Ñàðû-Àëòûí àéûëû, Ñàðû-Àëòûí êº÷ºñ¿, 4, Ñàðû-Àëòûí îðòî ìåêòåáèíèí èìàðàòû
Øàéëîî÷óíóí ñàíû: 1742
Ìàíäàòòûí ñàíû: 4. Àíûí è÷èíåí àÿë äåïóòàòòàðûíà ðåçåðâ - 2 ìàíäàò
×åê àðàñû: Ñàðû-Àëòûí, Áàê, Àêèìáåê, Æàíû-Àáàä àéûëäàðû, Ñàðû-Àëòûí-1, Ñàðû-

Àëòûí -2, Ñàðû-Àëòûí-3, Ñàðû-Àëòûí-4, Ñàðû- Àëòûí-5, Ñàðû-Àëòûí-6, Ñàðû-Àëòûí -7, Ñà-
ðû-Àëòûí -8, Ñàðû-Àëòûí -9, Ñàðû-Àëòûí -10, Áàê-1, Áàê-2, Áàê-3, Áàê-4, Áàê-5, Áàê-6, Áàê-7, 
Áàê-8, Àêèìáåê -1, Àêèìáåê-2 êº÷º, Àêèìáåê-3, Àêèìáåê-4, Àêèìáåê-5, Æà¢û-Àáàä -1, Æàíû-
Àáàä-2, Æàíû-Àáàä-3, Æàíû-Àáàä-4, Æàíû-Àáàä-5, Ì.Òóðäàëèåâ êº÷ºëºð¿.

¹5 Èñàìàðèÿì øàéëîî îêðóãó (ÓØÊ 8195)
Áîðáîðó: Êàðà-Äºáº àéûëû, Êàðà-Äºáº êº÷ºñ¿, 5, À.Òåìèðáàåâ àòûíäàãû îðòî ìåêòåáè-

íèí èìàðàòû
Øàéëîî÷óíóí ñàíû: 1536
Ìàíäàòòûí ñàíû: 4. Àíûí è÷èíåí àÿë äåïóòàòòàðûíà ðåçåðâ - 2 ìàíäàò
×åê àðàñû: Êàðà- Äºáº, Èñôàéðàì àéûëäàðû, Êàðà-Äºáº -1, Êàðà-Äºáº -2, Êàðà-Äºáº-3, 

Êàðà-Äºáº-4, Êàðà-Äºáº-5, Êàðà-Äºáº -6, Êàðà-Äºáº -7, Êàðà-Äºáº -8, Êàðà-Äºáº -9, Êàðà-Äº-
áº -10, Êàðà-Äºáº-11, Êàðà-Äºáº-12, Êàðà-Äºáº-13, Êàðà-Äºáº-14, Êåëå÷åê-1, Êåëå÷åê-2, Êåëå-
÷åê-3, Êåëå÷åê-4, Êåëå÷åê-5, Êåëå÷åê-6, Êåëå÷åê-7, Èñôàéðàì-1, Èñôàéðàì -2, Èñôàéðàì -3, 
Èñôàéðàì-4, Èñôàéðàì-5, Èñôàéðàì -6, Èñôàéðàì -7, Èñôàéðàì-8, Èñôàéðàì -9, Êàðà-Äº-
áº-15, Êàðà-Äºáº-16, Êàðà-Äºáº-17, Êåëå÷åê-8 , Êåëå÷åê- 9 êº÷ºëºð¿.

ЖУМГАЛ АЙМАКТЫК ШАЙЛОО 
КОМИССИЯСЫНЫН КУРАМЫНА ЖАНА РЕЗЕРВИНЕ 

ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ КИРГИЗЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ШАЙЛОО ЖАНА РЕФЕРЕНДУМ 
ЄТКЄРЇЇ БОЮНЧА БОРБОРДУК КОМИССИЯСЫНЫН

ТОКТОМУ
Æóìãàë àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí ì¿÷ºëºð¿ À.×.Àáäèåâàíûí æàíà 

Ý.À.Òàáàëäèåâàíûí Æóìãàë àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí êóðàìûíàí ÷û-
ãàðóó æºí¿íäº àðûçäàðûíûí íåãèçèíäå, «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî 
æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû æºí¿íäº» Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 4, 8-áåðåíåëåðèíå, «Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à øàéëîî 
êîìèññèÿëàðû æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 1, 19-áå-
ðåíåëåðèíå, 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» Æî-
áîãî ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ 
áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû

ÒÎÊÒÎÌ ÊÛËÀÒ:

1. Íàðûí îáëóñóíóí Æóìãàë àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí êóðàìûíà æà-
íà ðåçåðâèíå òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:

- æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿ îðãàíûíàí êºðñºò¿ëãºí 
Àáäèåâà Àéçàäà ×àëàéáåêîâíà, «Áèðèìäèê» ñàÿñèé ïàðòèÿñûíàí êºðñºò¿ë-
ãºí Òàáàëäèåâà Ýëüìèðà Àñàíáåêîâíà êîìèññèÿíûí êóðàìûíàí ÷ûãàðûëñûí;

- æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿ îðãàíäàðûíàí êºð-
ñºò¿ëãºí Êîæîãåëäèåâà Ìàéðàìáóáó Æóìàêàäûðîâíà, Ñûäûãàëèåâà Òàìàðà 
Ðûñáåêîâíà ðåçåðâäåí êîìèññèÿíûí êóðàìûíà êèðãèçèëñèí.

2. Áóë òîêòîì «Ýðêèí-Òîî» ãàçåòàñûíà æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàé-
ëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí ðàñìèé ñàé-
òûíà æàðûÿëàíñûí.

3. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàé-
ëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí àïïàðàò æå-
òåê÷èñè Ì.Ê.Ìàìáåòàëèåâãå æ¿êòºëñ¿í.

ÒªÐÀÃÀ Í.ØÀÉËÄÀÁÅÊÎÂÀ

Áèøêåê ø., 2022-æûëäûí 17-àâãóñòó, ¹78

МУРДА ПАЙДАЛАНЫЛГАН КАТАЛИЗАТОРЛОРДУ, 
КАТАЛИЗАТОРЛОРДО КАМТЫЛГАН БААЛУУ 

МЕТАЛЛДАРДЫН ШЛАКТАРЫН, КЇЛДЄРЇН ЖАНА 
КАЛДЫКТАРЫН КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 

АЙМАГЫНАН ТАШЫП ЧЫГУУГА (ЭКСПОРТТООГО) 
ТЫЮУ САЛУУНУ КИРГИЗЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН
ТОКТОМУ

Åâðàçèÿ ýêîíîìèêàëûê áèðëèãè æºí¿íäº êåëèøèìäèí 29, 47-áåðåíåëåðè-
íå æàíà "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº" Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13, 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. Ìóðäà ïàéäàëàíûëãàí, àëûï æ¿ð¿¿÷¿ëºðãº ñàëûíãàí, ÅÀÝÁ ÒÝÈ ÒÍ 3815 
òîâàðäûê ïîçèöèÿñûíäàãû êàòàëèçàòîðëîðäó; ÅÀÝÁ ÒÝÈ ÒÍ 2620 òîâàðäûê 
ïîçèöèÿñûíäàãû ìåòàëëäàðäû êàìòûãàí, ìåòàëëäû áºë¿ï àëóó ¿÷¿í æå õè-
ìèÿëûê ðåàãåíòòåðäè ºíä¿ð¿¿ ¿÷¿í ãàíà æàðàêòóó áîëãîí, èøòåòèëãåí êàòà-
ëèçàòîðëîðäîãó øëàêòàðäû, ê¿ëäºðä¿ æàíà êàëäûêòàðäû; èøòåòèëãåí êàòà-
ëèçàòîðëîðäî êàìòûëãàí, ÅÀÝÁ ÒÝÈ ÒÍ 7112 òîâàðäûê ïîçèöèÿñûíäàãû íå-
ãèçèíåí áààëóó ìåòàëëäàðäû áºë¿ï àëóó ¿÷¿í ïàéäàëàíûëóó÷ó, ïàëëàäèé-
äèí, ðîäèéäèí æàíà ïëàòèíàíûí êàëäûêòàðûí æàíà ñûíûêòàðûí; ÅÀÝÁ ÒÝÈ 
ÒÍ 8708 92 òîâàðäûê ïîçèöèÿñûíäàãû êàòàëèçàòîðëîð áîëãîí ó÷óðäà ¿í áà-
ñà¢äàòêû÷òàðäû æàíà ãàç ÷ûãàðóó÷ó ò¿ò¿êòºðä¿ æàíà àëàðäûí áºë¿êòºð¿í 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí àéìàãûíàí òàøûï ÷ûãóóãà (ýêñïîðòòîîãî) àëòû àé-
ëûê ìººíºòêº óáàêòûëóó òûþó ñàëóó áåëãèëåíñèí.

2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýêîíîìèêà æàíà êîììåðöèÿ ìèíèñòðëèãè Ä¿é-
íºë¿ê ñîîäà óþìóíà æàíà Åâðàçèÿ ýêîíîìèêàëûê êîìèññèÿñûíà óøóë òîêòîì-
äóí 1-ïóíêòóíäà êºðñºò¿ëãºí óáàêòûëóó òûþó ñàëóó êèðãèçèëãåíäèãè æºí¿í-
äº áåëãèëåíãåí òàðòèïòå êàáàðëàñûí.

3. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Òûøêû èøòåð ìèíèñòðëèãè óøóë òîêòîì ê¿÷¿-
íº êèðãåí ê¿íäºí òàðòûï ¿÷ ê¿íäºí êå÷èêòèðáåñòåí óøóë òîêòîìäóí 1-ïóíê-
òóíäà àòàëãàí óáàêòûëóó òûþó ñàëóó êèðãèçèëãåíäèãè æºí¿íäº Êºç êàðàíäû-
ñûç Ìàìëåêåòòåð Øåðèêòåøòèãèíèí Àòêàðóó êîìèòåòèíå áåëãèëåíãåí òàð-
òèïòå êàáàðëàñûí.

4. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ôèíàíñû ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó Ìàìëåêåò-
òèê áàæû êûçìàòû æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Óëóòòóê êîîïñóçäóê ìàì-
ëåêåòòèê êîìèòåòèíèí ×åê àðà êûçìàòû óøóë òîêòîìäóí 1-ïóíêòóíäà àòàëãàí 
òîâàðëàðäû ìûéçàìñûç òàøûï ÷ûãóóãà áºãºò êîþóãà áàãûòòàëãàí çàðûë ÷à-
ðàëàðäû êºðñ¿í.

5. Òºìºíê¿ëºð ê¿÷¿í æîãîòòó äåï òààíûëñûí:
- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí 2021-æûëäûí 18-àâ-

ãóñòóíäàãû ¹141 "Ìóðäà ïàéäàëàíûëãàí êàòàëèçàòîðëîðäó, êàòàëèçàòîð-
ëîðäî êàìòûëãàí áààëóó ìåòàëëäàðäûí øëàêòàðûí, ê¿ëäºð¿í æàíà êàëäûê-
òàðûí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí àéìàãûíàí òàøûï ÷ûãóóãà òûþó ñàëóó æº-
í¿íäº" òîêòîìó;

- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí 2021-æûëäûí 
10-äåêàáðûíäàãû ¹298 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè-
íèí 2021-æûëäûí 18-àâãóñòóíäàãû ¹141 "Ìóðäà ïàéäàëàíûëãàí êàòàëèçàòîð-
ëîðäó, êàòàëèçàòîðëîðäî êàìòûëãàí áààëóó ìåòàëëäàðäûí øëàêòàðûí, ê¿ë-
äºð¿í æàíà êàëäûêòàðûí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí àéìàãûíàí òàøûï ÷ûãóóãà 
òûþó ñàëóó æºí¿íäº" òîêòîìóíà ºçãºðò¿¿ëºðä¿ êèðãèç¿¿ òóóðàëóó" òîêòîìó.

6. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðå-
çèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí Ïðåçèäåíòòèí æàíà Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè-
íèí ÷å÷èìäåðèí àòêàðóóíó êîíòðîëäîî áàøêàðìàëûãûíà æ¿êòºëñ¿í.

7. Áóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï îí áåø ê¿í ºòêºíäºí êè-
éèí ê¿÷¿íº êèðåò.

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû À.ÆÀÏÀÐÎÂ 

Áèøêåê øààðû, 2022-æûëäûí 1-àâãóñòó, ¹431
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ЖОГОЛДУ
УТЕРЯ

Óòåðÿí äèïëîì ¹351094, 
ðåãèñòðàöèîííûé ¹1141 

(îò 30 èþíÿ 1983 ã.) 
âûäàííûé íà èìÿ Òóðñóíáàåâà 
Çàìèðáåêà Àñàíàëèåâè÷à ÊÍÓ 

èì.Æ.Áàëàñàãûíà ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-558

Òîêîìáàåâ Íóðëàíáåê Êàíòàåâè÷êå òèåøåë¿¿ 
ìàì. àêò ¹082131 æîãîëãîíäóãóíà 

áàéëàíûøòóó æàðàêñûç äåï òàáûëñûí
Í-582

ªçãºí øààðûíûí òóðãóíó 
Àõìàòàëèåâ Àáäóíîñèð 

Ìàõàìàäçàêèðîâè÷êå òààíäûê  
ìàìëåêåòòè àêòûñû 

× ¹302756 æàíà òàðòóóëîî 
êåëèøèìè (24.06.2013-æ.á.) 

æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí.
Ï/Ï-532

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î 
ãîñóäàðñòâåííîé 

ðåãèñòðàöèè ×Ï Ìóðàòîâà 
Ñàëèÿ Äæóìàêàíîâíà 
êîä ÎÊÏÎ 22862251, 

ÈÍÍ 11411195200057 ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-559

Ìàìëåêåòòèê êàòòîî 
êûçìàòûíûí Íîîêàò 

ðàéîíäóê áàøêàðìàëûãû 
òàðàáûíàí Èñàíîâ àéûë 

àéìàãûíûí òóðãóíó 
Ìàòèñìàíîâ Ìàìàòàëè 

Ñàëèåâè÷êå òààíäûê èäåí. 
êîä ¹5-05-10-1006-1023, 

ñåðèÿ × ¹1091993 
ìàì.àêòûñû æàíà òåõ.

ïàñïîðòó æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí. 
Ï/Ï-136

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î 
ãîñóäàðñòâåííîé 

ðåãèñòðàöèè ÈÏ Áàêòûáåê 
êûçû Àéçèðåê 

êîä ÎÊÏÎ 31249744, 
ÈÍÍ 10308199400295 ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-576

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ. àêòà 
ñåðèÿ × ¹135233 íà èìÿ 

Êàäûðêóëîâà Íóðëàíáåêà 
Òºëºãºíîâè÷à ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì.
Í-577

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î 
ãîñóäàðñòâåííîé 

ðåãèñòðàöèè 
ÈÏ Æóñóïîâ Ñûéäàí  

êîä ÎÊÏÎ 22798375 ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-578

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà  î 
ãîñóäàðñòâåííîé 

ðåãèñòðàöèè ÈÏ Òîé÷óáåêîâà 
Äàìèðà Àáäûêåðèìîâíà  

êîä ÎÊÏÎ 31021964, 
ÈÍÍ  10812198700445 ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-579

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ 
àêòà î ïðàâå ÷àñòíîé 

ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé 
ó÷àñòîê íà èìÿ  Àëûìáåêîâà  

Óëàíà Òóðãóíàëèåâè÷à 
ñåðèÿ × ¹081708 ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì.
Í-580

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ. àêòà 
¹258040 (îò. 20.04. 2010 ã.) 

íà èìÿ Àáäûêàñûìîâîé 
Ñàëèìû Àêèëèêîâíû ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì.
Í-581

Àáäûðàåâà ªêòºìãº 
òèåøåë¿¿ ñåðèÿ × ¹238936  

ìàì. àêòûñû æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí.
Ï/Ï-199

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ.àêòà 
¹524214 (îò 18.04.2014 ã.) 

íà èìÿ Áàçàðîâà Òóðñóíáàÿ 
Ñàôàðîâè÷à ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-573

Â ñâÿçè ñ óòåðåé äèïëîìà 
¹ÑD 080082786 íà èìÿ 

Ðàõìàòîâîé Àéãóë 
Îðóíáàåâíû ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-560

Äæóìàëèåâà Ã¿ëæàìàë 
Äæóìàáåêîâíàãà òèåøåë¿¿ 

ìàì. àêòûñû ñåðèÿ × ¹144373 
(17.06.2008-æ.) æîãîëãîíäóãóíà 

áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 
äåï òàáûëñûí.

Í-563

Â ñâÿçè ñóòåðåé ãîñ. 
àêòà ¹136980 

(îò 22.05.2008 ã.) íà èìÿ 
Òîêòîìàòîâîé Áàêòûãóëü 

Ñîïóáåêîâíû ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-567

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ. 
àêòà î ïðàâå ÷àñòíîé 

ñîáñòâåííîñòè ¹668063 (îò 
10.10.2016 ã.) è äîãîâîð êóïëè 
ïðîäàæè á/í (îò 01.08.2019 ã.) 

íà èìÿ Òèìîõèíà Ìàðèè 
Àëåêñàíäðîâíû ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûìè.
Í-564

Â ñâÿçè ñ óòåðåé äèïëîìà 
¹ÑD 060142112 íà èìÿ 
Êûäûðáàåâîé Àéíóðû 

Àðçûìàòîâíû ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-561

АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ И 
ИНВЕСТИРОВАНИЯ СООБЩЕСТВ 

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (АРИС)
Проект улучшения сельского водоснабжения и 

санитарии (ПУСВС), 
ФИНАНСИРУЕМЫЙ ИСЛАМСКИМ БАНКОМ РАЗВИТИЯ

объявляет конкурс на замещение вакантной позиции:
Консультанта по коммуникациям

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ, 
ïðåäúÿâëÿåìûå ê êàíäèäàòó:

• Ñòåïåíü áàêàëàâðà â îáëàñòè êîììóíèêàöèé, óïðàâëåíèÿ, èëè 
äðóãàÿ ñîïîñòàâèìàÿ ïðîôåññèîíàëüíàÿ ïîäãîòîâêà;

• Íå ìåíåå òðåõ ëåò îïûòà ðàáîòû è çíàíèÿ â îáëàñòè ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ è ìîáèëèçàöèè ñîîáùåñòâ;

• Îïûò ðàáîòû â ñôåðå ãîñóäàðñòâåííîé è ìóíèöèïàëüíîé ñëóæ-
áû;

• Íå ìåíåå 3-õ ëåò îïûòà ðàáîòû â ïðîåêòàõ ôèíàíñèðóåìûõ ìåæ-
äóíàðîäíûìè èíñòèòóòàìè ðàçâèòèÿ;

• Çíàíèå ïðàâîâûõ îñíîâ è îðãàíèçàöèè ìóíèöèïàëüíûõ ïðåäï-
ðèÿòèé ïî âîäîñíàáæåíèþ;

• Îïûò â ðàçðàáîòêå è ðåàëèçàöèè ïðîåêòîâ ïî óëó÷øåíèþ âî-
äîñíàáæåíèÿ;

• Íàâûêè ïðîâåäåíèÿ ïðåçåíòàöèé, êðóãëûõ ñòîëîâ è ñåìèíàðîâ;
• Óìåíèå ðàáîòàòü â êîìàíäå è êîììóíèêàòèâíîñòü;
• Ñâîáîäíîå âëàäåíèå ðóññêèì è êûðãûçñêèì ÿçûêàìè. Çíàíèå 

àíãëèéñêîãî ÿçûêà ÿâëÿåòñÿ ïðåäïî÷òåíèåì;
• Çíàíèå Microsoft Office.

Çàèíòåðåñîâàííûå êàíäèäàòû äîëæíû çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ/àâòî-
ðèçîâàòüñÿ â êà÷åñòâå êàíäèäàòà íà âàêàíñèþ (ðåçþìå íà ðóññêîì 
è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ, ñ óêàçàíèåì êîíòàêòíîãî òåëåôîíà è ýëåêò-
ðîííîé ïî÷òû), íà ñàéòå ÀÐÈÑ è ïîäàòü çàÿâêó íà ó÷àñòèå â äàííîì 
îòáîðå äî 18.00 ÷àñîâ 2 ñåíòÿáðÿ 2022 ã.:

Àãåíòñòâî ðàçâèòèÿ è èíâåñòèðîâàíèÿ ñîîáùåñòâ
Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè
720040, ã. Áèøêåê, óë. Áîêîíáàåâà, 102, êàá. ¹1,
Òåë.: +996 (312) 62-07-52,
Ôàêñ: + 996 (312) 62-47-48,
E-mail: zakupki@aris.kg

АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ И 
ИНВЕСТИРОВАНИЯ СООБЩЕСТВ 

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (АРИС)
Проект улучшения сельского водоснабжения и 

санитарии (ПУСВС), 
ФИНАНСИРУЕМЫЙ ИСЛАМСКИМ БАНКОМ РАЗВИТИЯ

объявляет конкурс на замещение вакантной позиции:
эксперта-мобилизатора по институциональному 

развитию для работы в Таласском районе Таласской 
области

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ, 
ïðåäúÿâëÿåìûå ê êàíäèäàòó:

• Âûñøåå îáðàçîâàíèå â îáëàñòè ïîëèòè÷åñêèõ íàóê, óïðàâëå-
íèÿ, ýêîíîìèêè èëè äðóãàÿ ñîïîñòàâèìàÿ ïðîôåññèîíàëüíàÿ 
ïîäãîòîâêà;

• Íå ìåíåå òðåõ ëåò îïûòà ðàáîòû è çíàíèÿ â îáëàñòè ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ è ìîáèëèçàöèè ñîîáùåñòâ;

• Íàëè÷èå îïûòà â îáëàñòè íàðàùèâàíèÿ ïîòåíöèàëà ìåñòíûõ 
ñîîáùåñòâ è îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ, à òàêæå îðãàíèçàöèè ñåìè-
íàðîâ è òðåíèíãîâ;

• Îïûò ðàáîòû è òåõíè÷åñêèå íàâûêè â îáëàñòè ðåàëèçàöèè ïðîåê-
òîâ ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè è ïðîöåäóðàìè ÈÁÐ è/èëè äðó-
ãèõ ìåæäóíàðîäíûõ äîíîðîâ;

• Õîðîøèå íàâûêè îáùåíèÿ: ïèñüìåííûå è óñòíûå íà êûðãûçñ-
êîì è ðóññêîì ÿçûêàõ;

• Íàëè÷èå íàâûêîâ ðàáîòû ñ êîìïüþòåðíûìè ïðîãðàììàìè WORD, 
EXCEL, Internet Explorer.

Çàèíòåðåñîâàííûå êàíäèäàòû äîëæíû çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ/àâòî-
ðèçîâàòüñÿ â êà÷åñòâå êàíäèäàòà íà âàêàíñèþ (ðåçþìå íà ðóññêîì 
è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ, ñ óêàçàíèåì êîíòàêòíîãî òåëåôîíà è ýëåêò-
ðîííîé ïî÷òû), íà ñàéòå ÀÐÈÑ è ïîäàòü çàÿâêó íà ó÷àñòèå â äàííîì 
îòáîðå äî 18.00 ÷àñîâ 2 ñåíòÿáðÿ 2022 ã.:

Àãåíòñòâî ðàçâèòèÿ è èíâåñòèðîâàíèÿ ñîîáùåñòâ
Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè
720040, ã. Áèøêåê, óë. Áîêîíáàåâà, 102, êàá. ¹11,
Òåë.:   +996 (312) 62-07-52,
Ôàêñ: + 996 (312) 62-47-48,
E-mail: zakupki@aris.kg

АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ И 
ИНВЕСТИРОВАНИЯ СООБЩЕСТВ 

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (АРИС)
Проект улучшения сельского водоснабжения и 

санитарии (ПУСВС), 
ФИНАНСИРУЕМЫЙ ИСЛАМСКИМ БАНКОМ РАЗВИТИЯ

объявляет конкурс на замещение вакантной позиции:
Ассистент инженера 

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ, 
ïðåäúÿâëÿåìûå ê êàíäèäàòó:

• Âûñøåå èíæåíåðíîå îáðàçîâàíèå/áàêàëàâð â îáëàñòè ïðîåêòè-
ðîâàíèÿ, ñòðîèòåëüñòâà, ãîðîäñêîé, ïðîìûøëåííîé èëè äðóãîé 
èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû;

• Çíàíèå ìåñòíûå äåéñòâóþùèå ÑÍèÏû íà ïðîåêòíûå è ñòðîè-
òåëüíûå ðàáîòû;

• Çíàíèå ìåñòíûõ òðåáîâàíèé è ïðîöåäóð ïî ñòðîèòåëüíûì ðà-
áîòàì, à òàêæå ïðèíöèïîâ âåäåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé äîêóìåí-
òàöèè ïî íèì; 

• Îïûò ðàáîòû â ïðîåêòàõ ôèíàíñèðóåìûìè Èñëàìñêèì áàíêîì 
ðàçâèòèÿ èëè äðóãèìè ìåæäóíàðîäíûìè èíñòèòóòàìè, ìèíèìóì 
1 ãîä;

• Ñïîñîáíîñòü ðàáîòàòü â ðàçíîñòîðîííåé êîìàíäå ìåæäóíàðîä-
íûõ è ìåñòíûõ êîíñóëüòàíòîâ;

• Ñâîáîäíîå âëàäåíèå êûðãûçñêèì è ðóññêèì ÿçûêàìè, çíàíèÿ 
àíãëèéñêîãî ÿçûêà, ïðåèìóùåñòâåííî;

• Çíàíèå êîìïüþòåðíûõ ïðîãðàìì MS Office, AutoCAD.

Çàèíòåðåñîâàííûå êàíäèäàòû äîëæíû çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ/àâòî-
ðèçîâàòüñÿ â êà÷åñòâå êàíäèäàòà íà âàêàíñèþ (ðåçþìå íà ðóññêîì 
è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ, ñ óêàçàíèåì êîíòàêòíîãî òåëåôîíà è ýëåêò-
ðîííîé ïî÷òû), íà ñàéòå ÀÐÈÑ è ïîäàòü çàÿâêó íà ó÷àñòèå â äàííîì 
îòáîðå äî 18.00 ÷àñîâ 2 ñåíòÿáðÿ 2022 ã.:

Àãåíòñòâî ðàçâèòèÿ è èíâåñòèðîâàíèÿ ñîîáùåñòâ
Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè
720040, ã. Áèøêåê, óë. Áîêîíáàåâà, 102, êàá. ¹11,
Òåë.: +996 (312) 62-07-52,
Ôàêñ: + 996 (312) 62-47-48,
E-mail: zakupki@aris.kg

Кыргыз Республикасынын 
Президентинин Админис-
трациясы єлкєнїн Прези-
дентинин кеўешчиси Медет-
бек Букуевге небереси 

БУКУЕВ Байтик 
Нурбековичтин 

мезгилсиз дїйнєдєн кайт-
кандыгына байланыштуу 
тереў кайгыруу менен кє-
ўїл айтат. Орду толгус жо-
готуу аза кайгысын теў бє-
лїшєбїз.

Тїркияда єтїїчї Дїйнєлїк 
Кєчмєндєр оюндарына бара 
турган Кыргызстандын кєк 
бєрї командасынын курамы 
аныкталды. Бул туурасында 
Кєк бєрї федерациясы билдирди.

Программага ылайык, кєк бєрї 
жана кєкпар боюнча эки коман-
да тїзїлдї. Алар Жогорку лига-
да ойноп келген "Ынтымак", "Дос-
тук", "Сары-Єзєн" жана "Ала-Тоо" 
командаларынын оюнчуларынан 
тандалып алынган. Учурда улак-
чылар Ысык-Кєлдє машыгып, ка-
туу даярдык кєрїп жатышат.

Кєк бєрї боюнча команданын 
курамында Марлис Койгелдиев, 
Нооруз Раатбек улуу, Нурдин Бо-
лотбеков, Таши Майлыбашев, 
Акбар Иманбеков, Дастан Са-
гынбек уулу, Рустам Тыналиев, 

Сейитбек Анарбек уулу, Аудасбек 
Мырзабек уулу, Манас Ниязов, 
Нуржан Мелисбек уулу, Май-
рамбек Рыспековдор бар. Ко-
манданы Аскат Искендеров же-
тектейт. Башкы машыктыруучу-
су – Нурлан Мамбетов. 

Ал эми кєкпар боюнча коман-
данын курамында Нурбек Юсу-
пов, Эрлан Тєлєбеков, Улан На-
сакеев, Элдияр Шахтарбек уулу, 
Ємїрбек Эсен уулу, Эмирлан Же-
ўишбеков, Бекназар Аматов, Эр-
султан Айдаркан уулу, Кубаныч 
Султан уулу, Кыяз Ниязов, Бе-
лек Мукаев, Аскат Аскаровдор. 
Бул команданы Мыктыбек Ту-
ташов жетектейт. Ал эми Тилек 
Урманбетов башкы машыкты-
руучу, Максат Кайдыбаев ма-
шыктыруучу болуп бекитилди.

Кєкпар жєнїндє кыскача айт-
сак, кєкпарда кєк бєрїнїн эре-
желери жєнєкєйлєштїрїлгєн. Эл 
аралык нормаларга дал келти-
рїї жана улакчылардын жара-
кат алуу кооптуулугун азайтуу 
їчїн   казак туугандар демилге-
леген. Ушундай эреже менен би-
ринчи ирет 2017-жылы Астанада 
дїйнє чемпионаты єткєн.

Бактыгїл КУЛАТАЕВА

УЛАКЧЫЛАР МЫКТЫ 
ДАЯРДЫКТА



erkintoo@mail.gov.kg

Èíäåêñè: 68451
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Бишкек шаары, 720040,
Абдумомунов кєчєсї, 193.
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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 ¹757. Íóñêàñû 5277

Áàñóóãà 18.08.2022-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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ЖОГОЛДУ
УТЕРЯ

ªçãºí øààðûíûí ¯÷-Òºáº 
êº÷ºñ¿í¿í ¹6 ¿é¿í¿í òóðãóíó 

Ìàòÿêóáîâ Ñàðäîðáåê 
Ðóñòàìæàíîâè÷êå òààíäûê 

ìàìëåêåòòèê àêòûñû 
× ¹1102217 æàíà æåð 

ó÷àñòîãóí ñàòóó æàíà ñàòûï 
àëóó êåëèøèìè (28.07.2020-æ. 

áåðèëãåí) æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí. 
Ï/Ï-474

Ä¿éøååâà Äàìèðà 
Æóìààëèåâíàãà òèåøåë¿¿ 

ìàìëåêåòòèê àêòûñû ñåðèÿ 
× ¹001371 æîãîëãîíäóãóíà 

áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 
äåï òàáûëñûí. 

Í-553

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ëèöåíçèþ 
íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ íåäð ñ 
öåëüþ ðàçðàáîòêè ÍÌ-117-04 
(îò 4 ñåíòÿáðÿ 2019 ãîäà) è 
ëèöåíçèîííàÿ ñîãëàøåíèå 
¹7 ê ëèöåíçèè ÍÌ-117-04 

(îò 5 èþëÿ 2022 ãîäà)  
ÎñÎÎ “Áàíàäà” ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûìè. 
Í-554

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ àêòà 
¹266472 (îò 11.10.2010 ã.) 
ñâèäåòåëüñòâà î ïðàâå 
ñîáñòâåííîñòè  ¹300 

(îò 08.04.2003 ã.) 
ñâèäåòåëüñòâà î ïðàâå 
íà íàñëåäñòâî ïî çàêîíó 
¹301 (îò 08.04.2003 ã.)
 íà èìÿ Òîêòîõîäæàåâà 
Áåéøåêå Òóðäóêóëîâè÷à 

ñ÷èòàòü íåäåéñòâèåëüíûìè.
Í-555

Àê-Òàëàà ðàéîíóíäàãû 
Êî¢îð÷îê  àéûëûíûí 

òóðãóíó Áåêæàíîâ  Êîð÷óáåê 
Íóðæàíîâè÷êå òèåøåë¿¿ 

æåð ¿ë¿ø ê¿áºë¿ã¿  ñåðèÿñû  
ÊÊ ¹0051 æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí. Í-556

Ñóëòàíêàíîâà Æàííà Òóðàðîâíàãà òèåøåë¿¿ æåð 
ó÷àñòîãóíà (¿ë¿ø¿íº) æåêå ìåí÷èê óêóãó æºí¿íäºã¿ 

¹0034964, ¹0034972 ê¿áºë¿ã¿ æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç äåï òàáûëñûí.

Í-566

ªçãºí ðàéîíóíà êàðàøòóó 
Êàðîîë àéûë ºêìºò¿í¿í 
Ìûðçà-Àðûê àéûëûíûí 

òóðãóíó Óðàèìîâ Ìàêêàìáàéãà 
òààíäûê ìàìëåêåòòèê 

àêòûñû ñåðèÿ × ¹597125 
(15.05.2015-æ.á.) èäåí. êîä 5-06-
14-1001-0559 æîãîëãîíäóãóíà 

áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 
äåï òàáûëñûí. 

Ï/Ï-200

Àáäóêàðèìîâ Ðàñûëáåê 
Áåêòàøîâè÷êå òààíäûê 
Áàçàð-Êîðãîí ðàéîíóíóí 
Êå¢åø àéûë ºêìºò¿íº 
êàðàøòóó Ñîâåòñêèé 

àéûëûíäàãû æåð òèëêåñèíèí 
æåð ó÷àñòîãóíà áîëãîí 

æåêå ìåí÷èê óêóãó æºí¿íäº 
ê¿áºë¿ã¿ (ñåðèÿñû ¹0123548, 
èäåíòèôèêàöèÿëûê êîäó 3-02-
06-0020-0287) æîãîëãîíäóãóíà 

áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 
äåï òàáûëñûí.

Ä-24

Ñóçàê ðàéîíóíóí 
Ûðûñ àéûë ºêìºò¿íº 

òààíäûê  æåð 
ó÷àñòîãóí ìººíºòñ¿ç 

ïàéäàëàíóó óêóãó æºí¿íäº 
ìàìëåêåòòèê àêò 

(ê¿áºë¿êò¿í ñåðèÿñû 
Á ¹047315, 

èäåíòèôèêàöèÿëûê 
êîäó 3-05-13-0030-3740) 

æîãîëãîíäóãóíà áàéëàíûøòóó 
æàðàêñûç äåï òàáûëñûí.

Ä-24

Â ñâÿçè ñ óòåðåé  ãîñ 
àêòà ñåðèÿ × ¹575519 

(îò 02.02.2015 ã.) íà èìÿ 
Àáäðàõìàíîâà Íóðòîïàíà 
Àáäðàõìàíîâè÷à ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì.
Ï/Ï-215

Â ñâÿçè ñ óòðåé  ãîñ 
àêòà  ñåðèÿ × ¹802226 
(îò 22.11.2018 ã.) íà èìÿ 

Ñàðèåâîé Àíàðû 
Äæàïàðîâíû ñ÷èòàòü 
íåéäåñòâèòåëüíûì.

Ï/Ï-901

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î 
ãîñóäàðñòâåííîé 

ðåãèñòðàöèè ÈÏ ×èíàëèåâà 
Ãóëèïà Áàéûñáåêîâíà 

êîä ÎÊÏÎ 23823709, 
ÈÍÍ 11008195700930 ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Ï/Ï-270

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ. àêòà ñåðèÿ × ¹409781 íà èìÿ Òîëîåâîé 
Ýëüìèðû Ñóëòàíáåêîâíû ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-565

ФИЛИАЛ ОАО «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТАНЦИИ» 
Бишкектеплосеть информирует что объявления на 
закупку материалов, работ и услуг размещаются на 

портале http://zakupki.teploseti.kg/.

Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ:
Êîíò. òåë.: +996 (312) 56-85-82. Å-mail àäðåñ: snab.teploseti.kg.

ОАО «ЗАВОД СВЕРЛ»
 Согласно протокола Совета  директоров от 17 августа 

2022 года сменен Генеральный директор общества. 

Áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå:

1) Îñâîáîäèòü îò çàíèìàåìîé äîëæíîñòè  Ãåíåðàëüíîãî äèðåêòî-
ðà  ÎÀÎ «Çàâîä Ñâåðë» Àëûáàåâà  Ìóêàíáåòà  Íèÿçáåêîâè÷à 
ñ 17 àâãóñòà 2022 ãîäà ïî ñîáñòâåííîìó  æåëàíèþ.

2) Èçáðàòü íîâûì  Ãåíåðàëüíûì äèðåêòîðîì  ÎÀÎ «Çàâîä Ñâåðë» 
Êóðìàíêîæîåâà  Êóáàòáåêà  Àáäûëäàåâè÷à  ñ 17.08.2022 ãîäà.

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ ОТКРЫТОГО 
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РЕЕМТСТМА-КЫРГЫЗСТАН» 

ОАО «РЕЕМТСТМА КЫРГЫЗСТАН» 
(далее – «Общество») 

юридический адрес: г. Бишкек, ул. Ибраимова, 115, бизнес-
центр «Асыл-Таш», 10-й этаж, рег. номер 5000-3300-ОАО, ИНН 

01504199810109, ОКПО 00400521, 
УВЕДОМЛЯЕТ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

затрагивающем финансово-хозяйственную деятельность 
Общества – смене Генерального директора Общества. 

В соответствии с решением Совета директоров Общества от 
01.08.2022 г. полномочия Генерального директора Общества 

Беркутовой Айнисы Кубанычбековны прекращены 
с 16.08.2022 г., на должность Генерального директора 

Общества назначен Обухов Александр Александрович.

Ñ/Î-381

Í-570

Подразделение службы судебных 
исполнителей г.Каракол

ОБЪЯВЛЯЕТ ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ (АУКЦИОН)

путем обращения взыскания на заложенное имущество 
Товарищества собственников жилья «Восход», жилая 
квартира, находящаяся по адресу: г. Каракол, мкр. Восход, 
д.11, кв.17, принадлежащую на праве собственности 
Товарищества собственников жилья «Восход» 
(идентификационный код 2-01-01-0145-0005-01-017).

Ïóáëè÷íûå òîðãè ñîñòîèòñÿ 20 ñåíòÿáðÿ 2022 ãîäà â 10.00 ÷àñîâ 
ïî àäðåñó: Èññûê-Êóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàðàêîë, ìêð. Âîñõîä, ä.11, 
êâ.17, óñòàíîâèâ åãî íà÷àëüíóþ (ñòàðòîâóþ) ïðîäàæíóþ öåíó â 
ðàçìåðå 1 050 000 (îäèí ìèëëèîí ïÿòüäåñÿò òûñÿ÷) ñîì.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ íåîáõîäèìî âíåñòè íà äåïîçèòíûé ñ÷åò Ïîä-
ðàçäåëåíèÿ ñëóæáû ñóäåáíûõ èñïîëíèòåëåé ã.Êàðàêîë ãàðàíòèéíîãî 
âçíîñà â ðàçìåðå 5% îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè èìóùåñòâà.

Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå àóêöèîíå çàêàí÷èâàåòñÿ çà îäèí äåíü äî 
íà÷àëà àóêöèîíà. Ó÷àñòíèê, âûèãðàâøèé ïóáëè÷íûå òîðãè îáÿçàí â 
òå÷åíèå ñåìè äíåé âíåñòè íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ïîäðàçäåëåíèÿ ñëóæ-
áû ñóäåáíûõ èñïîëíèòåëåé ã. Êàðàêîë ïîêóïíóþ öåíó çà âû÷åòîì ñóì-
ìû ãàðàíòèéíîãî âçíîñà.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ñóäåáíûé èñïîëíèòåëü ÏÑÑÈ ã. Êàðàêîë Ñî-
äîíáåêîâ.Ä.À.

Çà èíôîðìàöèåé îáðàùàòüñÿ â ÏÑÑÈ ã.Êàðàêîë ïî àäðåñó: 
ã.Êàðàêîë, óë.Æàìàíñàðèåâà ¹136, òåë.: (03922) 5-58-12.

Í-575

Судебный исполнитель ПССИ Аламудунского района
 Чуйской области Алмамбет уулу А.

ОБЪЯВЛЯЕТ ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

- земельный участок, расположенный по адресу: Чуйская 
область, Аламудунский район, с.Арашан, ул.Молдобекова 
№35 Б, мерою - 0,062 га, и-к: 7-01-04-1001-0921, 
принадлежащий Бектурову Нияз Толоновичу.

Ïóòåì ïðîäàæ ñ ïóáëè÷íûõ òîðãîâ ñ íà÷àëüíîé 
ïðîäàæíóþ (ñòàðòîâîé) öåíîé 1 175 000 ñîìîâ.

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 26 ñåíòÿáðÿ 2022 ãîäà â 10.00 ÷àñîâ â Ïîäðàç-
äåëåíèè ñëóæáû ñóäåáíûõ èñïîëíèòåëåé Àëàìóäóíñêîãî ðàéîíà, ïî 
àäðåñó: ã.Áèøêåê, óë.Àõóíáàåâà ¹119 «à».

Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ íåîáõîäèìî âíåñòè 5% ãàðàíòèéíîãî âçíîñà, 
ðàñ÷åòíûé ñ÷åò. Öåíòðàëüíàÿ êàçíà÷åéñòâà ÁÈÊ 440001, íà ëèöåâîé 
ñ÷åò Ïîäðàçäåëåíèÿ ñëóæáû ñóäåáíûõ èñïîëíèòåëåé Àëàìóäóíñêî-
ãî ðàéîíà 4403012100000388, êîä 14238900.

Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå çàêàí÷èâàåòñÿ çà îäèí äåíü 
äî íà÷àëî àóêöèîíà.

Ó÷àñòíèê, âûèãðàâøèé ïóáëè÷íûå òîðãè äîëæåí â òå÷åíèå ñåìè 
äíåé âíåñòè íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Àëàìóäóíñêîãî ðàéîíà, ïîêóï-
íóþ öåíó çà âû÷åòîì ñóììû ãàðàíòèéíîãî âçíîñà.

Îáðàùàòüñÿ ïî òåë.: (0312) 56-58-67, (0559) 00-68-33, ã.Áèøêåê, 
óë.Àõóíáàåâà ¹119 «à», êàá.9, ÏÑÑÈ Àëàìóäóíñêîãî ðàéîíà.

Í-571

Сузак райондук сот аткаруучулар 
кызмат бєлїмї

карызкор Шарафутдинов Ырысбек Шарафутдиновичтен кїрєє 
жана кепил берїїчї  Турашева Майрамкан Эргешевнанын 
менчигине тийиштїї болгон кїрєєгє коюлган Жалал-Абад 

областынын Сузак районунун Кара-Дарыя айыл аймагынын 
Чангыр-Таш айылында жайгашкан №3-05-04-1003-0523 сандуу 

сыр белгиси менен катталган турак жайга кайрадан ачык аукцион 
жарыялайт. 

Турак жайдын баштапкы старттык баасы – 733 252 
(жети жїз отуз їч миў эки жїз элїї эки) сом.

À÷ûê àóêöèîí 2022-æûëäûí 26-ñåíòÿáðü ê¿í¿ ñààò 11.00äº ì¿ëê 
æàéãàøêàí äàðåêòå æ¿ðã¿ç¿ëºò. À÷ûê àóêöèîíãî êàòûøóóíó êààëîî÷ó-
ëàð òóðàê æàéäûí áàøòàïêû áààñûíûí 5% êåïèëäèê ñóììàñûí à÷ûê 
àóêöèîí áîëãîíãî ÷åéèí Ñóçàê ðàéîíäóê ÑÀÊÁíûí äåïîçèòòèê ýñåáè-
íå ÁÈÊ 440001, ýñåáè ¹4408082100000125, òºëºº êîäó 14238900 òº-
ëººãº òèéèø.  Àóêöèîíäîí óòóï àëãàí àäàìäûí òºêêºí êåïèëäèê ñóì-
ìàñû ñàòûï àëûíãàí òóðàê æàéûíûí áààñûíà êîøóëóï ýñåïòåëèíåò. 
Àóêöèîíäîí æå¢èëãåí êàòûøóó÷óëàðäûí àëäûí àëà òºëºãºí êåïèëäèê 
ñóììàëàðû àóêöèîí àÿêòàãàíäàí êèéèí ºçäºð¿íº êàéòàðûëûï áåðè-
ëåò. Àóêöèîíäîí óòêàí àäàì 7 (æåòè) ê¿íä¿í è÷èíäå àóêöèîíäóí àë-
äûíäà òºêêºí ñóììàíû êîøî ýñåïòºº ìåíåí òóðàê æàéäûí ñàòûï àë-
ãàí ñóììàñûí òîëóãó ìåíåí òºëºï áåð¿¿ãº ìèëäåòò¿¿. 

Áàéëàíûø òåëåôîíó: (03748) 5-01-34, (0770) 62-96-51. Ä-24

ОАО «ГРУППА К51»
СООБЩАЕТ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ:

16 августа 2022 года собранием акционеров были 
приняты следующие решения:

1. Óòâåðäèòü àóäèòîðñêóþ îðãàíèçàöèþ - Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åí-
íîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Àóäèò Ïðîôè Ãðóïï» è îïëàòó óñëóã â 
ðàçìåðå 25 000 ñîìîâ çà ïðîâåäåíèå àóäèòîðñêîé ïðîâåðêè ïî 
èòîãàì 2021 ãîäà.

2. Óòâåðäèòü àóäèòîðñêóþ îðãàíèçàöèþ - Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åí-
íîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Àóäèò Ïðîôè Ãðóïï» íà 2022 ãîä è îï-
ëàòó óñëóã â ðàçìåðå 40 000 ñîìîâ.

3. Óòâåðäèòü äîïîëíèòåëüíûé âûïóñê ïðèâèëåãèðîâàííûõ èìåí-
íûõ àêöèé, à òàêæå ïîðÿäîê èõ ðàçìåùåíèÿ.

4. Ïðîèçâåñòè çàêðûòîå ðàçìåùåíèå âûïóñêàåìûõ àêöèé îáùåñò-
âà ñðåäè äåéñòâóþùèõ àêöèîíåðîâ.

5. Óòâåðäèòü ñàìîñòîÿòåëüíî ðàçðàáîòàííûé Óñòàâ ÎÀÎ « Ãðóï-
ïà Ê51» â íîâîé ðåäàêöèè.

6. Ïðîèçâåñòè ãîñóäàðñòâåííóþ ïåðåðåãèñòðàöèþ Îáùåñòâà â îð-
ãàíàõ þñòèöèè â ñâÿçè ñ óâåëè÷åíèåì óñòàâíîãî êàïèòàëà.

Ñ-198



Улут саламаттыгы їчїн

Ата мекендик єндїрїштї колдойлу

- Арсен Аскерович, коро-
навирус инфекциясы кош 
бойлуу аялдарга кандай 
таасир этет, алар милдет-
тїї тїрдє бул илдетке кар-
шы эмдєєдєн єтїшї керек-
пи?

- Кєптєгєн изилдєєлєр-
дїн жыйынтыгы кєрсєткєн-
дєй коронавирус менен оору-
ган кош бойлуу аялдар, боюн-
да жок айымдарга салыштыр-
малуу  ооруну оор кабыл алы-
шат.  Вирусологдордун пики-
ринде боюнда бар кезде аялга 
коронавирус жукса, организмге 
эки эсе кїч келет. Бєйрєк, боор, 
кан-тамыр, жїрєк, дем алуу 
органдары єзгєчє катуу ба-
сым алдында иштейт.  Илдет-
ти жуктуруп алган кош бойлуу 
аялдардын дээрлик кєп пайызы 
ооруканага жаткыруу, алардын 
дем алуусун жеўилдетїїчї ча-
раларды кєрїї аракеттери ме-
нен коштолот. Кош бойлуу аял-
дын каны єтє тез айлангандык-
тан,  тєрєттєн кийинки кансы-
роону болушунча бат токтотуу 
керек.

Кош бойлуу айымдар калк-
тын аярлуу катмарына кирген-
диктен толук тїрдє эмдєєдєн 
єтїшї керек. Вакциналар коро-
навирустун кесепетинен келип 
чыгуучу  коркунучтуу оорулар-
дан кандайдыр бир деўгээлде 
коргойт. Кош бойлуу аялдар-
ды эмдєє эл аралык акушер-
гинекологдордун уюму тарабы-
нан сунушталат. Европа жана 
Америка єлкєлєрїндє бул ка-
тегориядагы адамдардын ара-
сында эмдєє эки жылдан бери 
жїргїзїлїїдє. Коронавирус-
ка каршы вакцина кош бой-
луулуктун 22-жумасынан тар-
тып жасалат. Бир айдан кийин 
вакцинанын экинчи дозасын 
алышат. КМШ єлкєлєрїндє, 
Орусияда кош бойлуу айым-
дарды эмдєєдєн активдїї єт-
кєрїїдє. Казакстандагы кєр-
сєткїчтєр бир аз тємєн. Кыр-
гызстанда болсо боюнда бар-
лардын саналуу гана бєлїгї 
эмдєєдєн єттї. Балким алар-
га так жана тастыкталган маа-
лыматтар жетпей жаткандыр. 
Мындан улам биз болочокто-
гу энелерди эмдєєдєн єтїїгє 
чакырып кетмекчибиз. 

- Эмдєєнїн терс таасирле-
ри барбы? 

- Єнєкєт оорусу жок кош 

бойлуу айымдар-
да эмдєєдєн ки-
йинки абал ан-
чалык деле єз-
гєчєлїгї менен 
айрымаланбайт. 
Алардын дене та-
бы кєтєрїлїп, ийне сайылган 
жери кыжаалат кылып, жалпы 
организмдин алсыздыгы бай-
калат жана башы оорушу мїм-
кїн. Эгерде єнєкєт оорусу жок 
болсо, єзгєчє деле терс таасир-
лер байкалбайт. Анын їстїнє 
эмдєєгє чейин кош бойлуулар 
медициналык кароодон єтї-
шєт. Эгер мында каршы кєр-
сєтмєлєр берилбесе, коркпой 
туруп вакцина алышса болот. 
Кош бойлуу айым єзїнїн жа-
на баласынын коопсуздугу 
їчїн туура чечим кабыл алга-
ны жакшы. Туура чечим – бул 
эмдєєдєн єтїї.

Дїйнєлїк саламаттык сак-
тоо уюмунун билдирїїсї боюн-
ча, бїгїнкї кїндє дїйнє жїзї 
боюнча миўдеген кош бойлуу 
айымдар жана бала эмизген 
аялдар ковидге каршы вакци-
на алышты. Алардын жана бал-
дарынын биринде да вакцина-
ларга байланыштуу кєйгєйлєр 
байкалган жок. Анткени вакци-
нанын курамында тїйїлдїк-
кє же кош бойлуу аялга зыян 
келтирїїчї заттар жок, тєрєт-
кє да терс таасир бербейт. Алар 
плацентага кирбейт жана тї-
йїлдїктїн єнїгїшїнє таасир 
этпейт. mNRK вакциналары 
ДНКны єзгєртпєйт жана ге-
нетикалык єзгєрїїлєрдї жа-
ратпайт.

- Вакцина эне сїтїнїн са-
патына таасирин тийгизиши 
мїмкїнбї?

- Эгер эсиўиздерде болсо, ко-
ронавируска каршы вакцина-
лар чыкканга чейин да, пан-
демия учурунда да бала эми-
зїїнї уланткыла деп айтып 
келгенбиз. Анткени эненин 
оорулардан сактоочу антите-
лолору сїт аркылуу балага бе-
рилерин изилдєєлєр тастык-
таган. Жарык дїйнєгє келген 
ымыркайды оорулардан сак-
тоо, анын келечеги їчїн жак-
шы пайдубал тургузууга бара-
бар. Эне сїтї пайдалуу болгон-
дуктан жаўы тєрєлгєн ымыр-
кайды алты ай эне сїтї менен 
гана азыктандыруу керек. Дїй-
нєлїк саламаттык сактоо уюму 

аялдарга эмдєє алгандан кийин 
бала эмизїїнї токтотпоону су-
нуштайт. Эмизе турган эненин 
єзї ооруп калбашы їчїн айым-
дардын кош бойлуу учурда  эм-
дєєдєн єтїшї маанилїї. Би-
рок, буга чейин тєрєт учурун-
да кан кетип, кан уюп же опе-
рация жасалган болсо, вакцина 
албоосу керек. 

- Медициналык себептер-
ден улам эмдєєдєн єтє алба-
ган айымдар оорудан кантип 
сактанышы керек?

- Кєпчїлїк ооруларга кара-
та сактык чаралары окшош. 
Эў башкысы колду самындап 
жууп, эл кєп топтолгон жай-
лардан оолак болуу же бет-
кап тагынуу маанилїї. Эгер 
жарандарыбыз єзїнїн жана 
жакындарынын коопсуздугу 
їчїн массалык тїрдє эмдєє-
дєн єтїп, жамааттык иммуни-
тет тїзїлїп калса, коронави-
рус жалпы калк, анын ичинде 
кош бойлуу айымдар їчїн да-
гы коопсуз болот.

- Бїгїнкї кїндє кош бой-
луулар їчїн кайсы вакцина 
коопсуз? 

- Учурда эмдєє иши жаран-
дын тандоосуна жараша бо-
лууда. Кыргызстанда 18 жаш-
тан жогорку жарандарга кє-
бїнчє Кытай єлкєсїнїн си-
нофарм жана Европа єндїрї-
шїндєгї файзер вакциналары 
сайылып жатат. Ал эми Ору-
сиянын спутник вакцинасы 60 
жана андан жогору курактагы-
ларга натыйжалуулугун кєр-
сєткєндїктєн, аны менен кє-
бїнчє улгайгандар эмделип жа-
тат.  Былтыр май айында Дїй-
нєлїк саламаттык сактоо ую-
му синофарм вакцинасынын 
кош бойлуу аялдарга тийгизген 
таасири тууралуу жана натый-
жалуулугу, коркунучу боюнча 
тыянак чыгарууга эртелик кы-
лып жатканын айткан. Кєп єт-
пєй аталган вакцина кош бой-
луулар їчїн коопсуз деп табыл-
ган. Бїгїнкї кїндє ар бир адам 
жакындарынын саламаттыгы-
нын коопсуздугун ойлосо, сєз-
сїз эмдєєдєн єтїшї шарт.

ДЕНИ САК ЄЛКЄ – ДЕНИ САК МУУН

КОШ БОЙЛУУ АЙЫМ 
ЭМДЄЄДЄН ЄТЇЇСЇ ЗАРЫЛ

Бїткїл дїйнєлїк саламаттык сактоо 
уюму коронавирус инфекциясына 
каршы эмдєє боюнча жол картасында 
кош бойлуу аялдар эми медицина 

кызматкерлери, кары-картаўдар жана 
єнєкєт оорулары бар адамдардан кийинки 
эле орунда тураарын белгилешкен. Уюмдун 
билдирїїсї боюнча эмдєєдє кош бойлуу 
аялдарга да артыкчылык берилиши керек. 
Анткени, алар коркунуч тобуна кирет. Айрым 
кыска мєєнєттїї изилдєєлєр бала эмизген 
энелерди илдетке каршы эмдєє, ымыркайлар 
їчїн коркунуч жаратпасын кєрсєткєн. 
Кош бойлуу жана бала эмизген аялдарды 
коронавируска каршы эмдєєнїн оў жана 
терс жактары тууралуу кененирээк маалымат 
алуу максатында Кыргызстандын акушер-
гинекологдор ассоциациясынын президенти, 
профессор Арсен Аскеровду маекке тарттык.

Жакында єлкєгє COVID-19 ил-
детинин жайылып кетїї коркуну-
чуна бєгєт коюу максатында  за-
манбап медициналык жабдуулар 
алынып келди. Борборубузда-
гы Улуттук госпиталга бейтап-
тардын  дем алуусуна жардам бе-
рїїчї диагностикалык жана дары-
лоо манипуляцияларын аткарууга 
мїмкїнчїлїк бере турган жогор-
ку технологиялык мобилдик ви-
деобронхоскоп жана Чїй облус-
тук бириктирилген ооруканасы-
на чектелген шартта диагности-
ка жїргїзїїгє мїмкїнчїлїк тїзє 
турган мобилдик рентген аппа-
раты берилди. Ал эми Ош облус-
тук бириктирилген ооруканасына 

шейшептерди жана бейтаптар кол-
донуучу буюм-тайымдарды дезин-
фекциялоочу атайын камералар 
тапшырылды. 

Жабдыктардын жалпы баасы 15 
миллион сомду тїзїп, ЮСАИД эл 
аралык уюмунун “Саламаттык сак-
тоо системасынын туруктуулу-
гун чыўдоо” долбоору алкагын-
да иш жїзїнє ашырылган. Атал-
ган долбоор COVID-19 илдетин 
алдын алууга, аныктоого байла-
ныштуу Кыргыз Республикасынын 
Минстрлер Кабинетинин муктаж-
дыктарын колдоого багытталып, 
Бишкек шаарын жана Чїй, Ош об-
лустарын камтыйт.

ЖАРДАМГА КЕЛГЕН 
ЖАБДУУЛАР

ЄЗЇБЇЗДЄ ЄНДЇРЇЛГЄН 
СУУСУНДУКТАР

Коомдук тамактануучу жайлар-
да  ата мекендик єндїрїштєгї ал-
коголсуз суусундуктарды 50 па-
йызга чейин сатуу милдети кою-
лат. Тиешелїї токтом долбоору 
1-августтан баштап Министрлер 
Кабинетинин сайтына коомдук 
талкууга коюлду. 

Токтом долбоору “Кыргыз рес-
публикасында ички соода жєнїндє” 
мыйзамынын 4 жана 7-беренеле-
рин ишке ашыруу максатында иш-
телип чыккан. Ал ата мекендик то-
варларды сатуу їчїн шарттарды тї-
зїї аркылуу жергиликтїї товар єн-
дїрїїчїлєрдї коргоого жана алар-
дын товарларынын сатылышына 
колдоо кєрсєтїїгє багытталган. 

Коомдук тамактануучу жай-
ларда сатылуучу алкоголсуз 

суусундуктардын тїрлєрїнїн 50 
пайызы ата мекендик єндїрїш-
тєн болушу ДСУ, ЕАЭБ алдында-
гы эл аралык милдеттенмелерди 
бузбайт жана рынокко чыгуунун 
бирдей шарттарын тїзєт. Ошон-
дой эле, ички рынокто таанымал 
болгон кыргызстандык бренддер 
менен єзїбїздїн продукциялары-
бызды, анын ичинде улуттук суу-
сундуктарды туризм менен бирге-
ликте чет єлкєлєрдє жайылтууга 
єбєлгє тїзєт. Долбоор 1-сентябрга 
чейин коомдук талкууга коюлуп, 
келип тїшкєн сын-пикирлердин 
натыйжасында толуктоолор жа-
на єзгєртїїлєр киргизилгенден 
кийин Министрлер Кабинетинин 
Тєрагасынын чечими менен ишке 
ашырылат.

Баткен облусундагы Кара-
Бак айыл єкмєтїнє караштуу 
Зардалы айылы интернет-
ке туташтырылды. Мындай 
кубанычтуу жєрєлгє ЮНИ-
СЕФ эл аралык уюмунун дол-
боорунун алкагында иш жї-
зїнє ашты. “Кыргыз интер-
нет коому”  интернет гана 
эмес, айылдын чакан мекте-
бин да электр жарыгы менен  
камсыз кылууда. Эми айыл 
тургундары ар кандай кыр-
даалда райондун борбору ме-
нен байланышта боло алат. 

  Баткен районунун алыс-
кы, шарты катаал Зардалы айы-
лына автоунаа менен барган жол 
жылына тєрт-беш ай гана ачык 
болот. Жергиликтїї эл кєпчї-
лїк учурда тоо кыркасын бой-
лоп, кооптуу чыйыр жол менен 

жєє каттайт. Айылда  жїзгє жа-
кын адам жашап, бир башталгыч 
мектеп бар. 

Бетти даярдаган
Разия ЖООШБАЕВА

ЗАРДАЛЫГА ИНТЕРНЕТ ЖЕТТИ
Сїйїнчу!
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