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ЄКМЄТТЄР АРАЛЫК КЕЎЕШИНИН ЖЫЙЫНЫ

Чолпон-Ата шаарында Евразия
єкмєттєр аралык кеўешинин
кезектеги жыйыны єтїп жатат.
Жыйындын ишине катышуу їчїн жергебизге Азербайжан Республикасынын Премьер-министри Али Асадов,

Армения Республикасынын Премьер-министри Никол Пашинян, Казакстан Республикасынын Премьерминистри Алихан Смаилов, Россия Єкмєтїнїн Тєрагасы
Михаил Мишустин, Беларусь Республикасынын Премьерминистри Роман Головченко келишти. Аларды эл аралык
“Ысык-Кєл” аэропортунан Министрлер Кабинетинин
Тєрагасынын орун басары Бакыт Тєрєбаев тосуп алды.

Евразия єкмєттєр аралык кеўешинин кезектеги жыйынында интеграциялык биримдик алкагындагы бир
катар актуалдуу маселелер каралмакчы.
Эске салсак, 2022-жылы Кыргыз Республикасы Жогорку Евразиялык экономикалык кеўешине, Евразиялык єкмєттєр аралык кеўешине жана Евразиялык экономикалык комиссиянын кеўешине тєрагалык кылууда.

Марс ИСАЕВ:

МЕКТЕПТЕР БЕШ КЇНДЇК ОКУУГА ЄТЄТ

“МАМЛЕКЕТИБИЗДИ
САКТАП, БАРКТАП КИЙИНКИ
МУУНГА ЄТКЄРЇП БЕРЕЛИ”

Єлкєдєгї бардык мектептер, анын ичинде менчик билим берїї мекемелери 2022-2023-окуу жылында беш кїндїк окууга єтєт. Мындай чечимди Билим берїї жана илим министрлиги кабыл алды.
Айрым гимназия жана лицейлерде тандоо сабактары болгондуктан, алтынчы кїнї окууга уруксат берилет. Быйыл Кыргызстанда
окуу жылы 1-сентябрда башталат.

КЄЙГЄЙ ЧЕЧИЛЕТ
Саламаттык сактоо министрлиги бєйрєктї алмаштырууда
молекулярдык-генетикалык анализ жїргїзїї їчїн мультипараметрдик флуоресценттик анализ жїргїзє турган жабдууларды алууда. Жабдууларды сатып алууга 20 миллион
сом жумшалат. Буга чейин Кыргызстанда донор менен оорулуунун ткандарынын шайкештигин текшерїї мїмкїнчїлїгї болгон эмес. Бейтаптар молекулярдык-генетикалык анализ жїргїзїї їчїн кєбїнчє Казакстанга жиберилип турган.
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БАНК СЕКТОРУНА АЛДЫЎКЫ
ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ КИРГИЗЇЇ МААНИЛЇЇ
Шейшемби кїнї Министрлер
Кабинетинин Тєрагасы Акылбек
Жапаров єлкєнїн банк секторунун
єкїлдєрї менен кеўешме єткєрдї.
Анда Акылбек Жапаров банкирлерди єлкє жарандарынын бакубаттуулугун бекемдєє їчїн тышкы жана ички рыноктордон инвестиция тартуу максатында мамлекет менен биргеликте иш алып барууга чакырып, аталган секторго
алдыўкы жогорку технологияларды киргизїїнїн маанилїїлїгїн
белгиледи.

Учурда Министрлер Кабинети
тарабынан салыктык тїшїїлєрдї башкарууну жакшыртуу боюнча иштер жїргїзїлїп жатат. Анда санариптик технологияларды
ишке киргизїї салык кызматын
реформалоонун негизги куралдарынын бири болуп саналат. Салыктык башкарууну жана банктык тейлєєнї санариптештирїїдє
тыгыз кызматташуу зарыл. Акылбек Жапаров бул багытта активдїї
позицияны карманууга жана фискалдык тїзїмдєрдї реформалоодо
кємєктєшїїгє чакырды.

Ата мекендик банк секторун
єнїктїрїїдє коммерциялык банктарга алтынды жана кїмїштєрдї
єлчєнгєн куймалар жана монеталар тїрїндєгї сатуу жана сатып
алуу укугун берїї мїмкїнчїлїгї каралууда. Бул валюталык тобокелдиктерди диверсификациялоо механизмдеринин бири болуп калат.
Ошондой эле чакан ГЭСтерди
куруу їчїн ресурстарды мобилизациялай турган банктардын консорциумун тїзїї болжонууда.
Министрлер Кабинетинин
Тєрагасы Акылбек
Жапаров Кыргыз
Республикасынын билим
берїї кызматкерлеринин,
билим берїї тутумунун
жетекчилеринин
республикалык
педагогикалык
кеўешмесинде, билимдїї улут
гана єлкєнїн єнїгїїсїнїн
локомативи боло алаарын
айтты.

«КУМТЄРДЇН» ИШМЕРДЇЇЛЇГЇНЄ
КЄЗЄМЄЛ КАТУУ БОЛОТ

«Кумтєр» кенин иштеткен
ишкананын ишмердигинде чоў
єзгєрїїлєр болду. «Кумтєр»
толугу менен Кыргызстандын
менчигине єткєндїгїнє
байланыштуу, їстїбїздєгї
жылдын май айында Эсептєє
палатасы тарабынан тийиштїї
текшерїї жїргїзїлгєн.
Жыйынтыгында финансылык
мыйзам бузуулар аныкталган. Тактап айтканда, кїйїїчї-майлоочу
майлар, азык-тїлїктєр, тетиктер
базар баасынан жогорку баада
сатылып алынгандыгы белгилїї
болду. Мындай мыйзам бузууларга жол берген «Кумтєр» компаниясынын жетекчиси Теўгиз Бєлтїрїк
жана ишкананын финансылык директору Рыспек Токтогулов ээлеген кызматтарынан четтетилди.
Шаршемби кїнї Министрлер Кабинетинин Тєрагасы
Акылбек Жапаров, Министрлер

Кабинетинин Тєрагасынын орун
басары Камчыбек Ташиев Кумтєр
кенине барды.
Анда Акылбек Жапаров кеўешме єткєрїп, алтын єндїрїїчї ишкананын жамаатына «Кумтєр Голд
Компани» жабык акционердик
коомунун жаўы дайындалган Президенти (Башкармалыктын тєрагасы) Алмаз Барыктабасовду тааныштырды. «Кумтєр Голд Компани» жабык акционердик коомунун
директорлор кеўешинин тєрагасы болуп Болотбек Идирисов дайындалды.
««Кумтєр» Кыргызстандын элине иштеши керек. Биз ишкананын
менеджментинен натыйжалуу жана сарамжалдуу башкарууну талап
кылабыз. Жерде нандын бир кїкїмї да жатпашы керек. Кумтєр
элдин байлыгы жана ал элге гана пайда алып келиши зарыл. Ишке карата кєзємєл катуу болот. Эч
кандай коррупциялык кєрїнїштєр

БИЛИМДЇЇЛЄР ГАНА
ЄЛКЄНЇ АЛДЫГА СЇРЄЙТ

болбоого тийиш. Карьер бир секундга да ишин токтотпошу керек.
Иште эч кандай кемчиликтерди
кетирбєє зарыл. Министрлер Кабинетине дїйшємбїгє чейин иш
планыўызды тапшырыўыз. Ошол
эле учурда 17,5 тонна алтын казып
алуу боюнча белгиленген планды аткаруу зарыл» деген Акылбек Жапаров, компаниянын жаўы жетекчилигине жана кызматкерлерине ийгилик каалады.
Теўгиз Бєлтїрїк «Улуу кєчмєндєр мурасы» Улуттук холдингинин жетекчиси бойдон калтырылды.
Башкы прокуратура жалпы кєзємєл иретинде Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин,
Ички иштер министрлигинин,
Эсептєє палатасынын кызматкерлери менен текшерїї иштерин
баштады. Аталган текшерїїнїн
жыйынтыгы боюнча коомчулукка так маалымат берилет.

Акылбек Жапаров: «Билим
алуу жаўы иш-аракеттерди
жана ой жїгїртїї ыкмаларын їйрєнїїгє жана жашоого
мїмкїнчїлїк берет. Ал азыркы кезде бїткїл дїйнє жїзї,
анын ичинде биздин єлкє туш
болуп жаткан чакырыктарга
жооп берїїгє мїмкїндїк берет. Ал коомдогу тынчтыктын
жана туруктуулуктун, экономикалык єнїгїїнїн жана жаратылышты коргоонун негизи болуп саналат. Билимдїї
улут гана єлкєнїн єнїгїїсїнїн чыныгы локомотиви боло алат! Бирок коомдо балдарга жана єспїрїмдєргє карата зордук-зомбулуктар орун
алса, бул мїмкїн эмес болуп
калат. Анын їстїнє балдарга карата зордук-зомбулуктун
статистикасы, тилекке каршы,
єсїп жатат» деди.
«Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына, анын ичинде Кылмышжаза кодексине жана «Мунапыс берїїнїн негиздери жана аны колдонуунун тартиби жєнїндє» мыйзамга єзгєртїїлєрдї киргизїї тууралуу» Мыйзамга ылайык,

эми балага каршы кылмыш
жасаган бир дагы кылмышкер жазадан качып кутула албайт. Эскирїї мєєнєтї єткєнїнє карабастан, психикалык
жактан ооруса дагы, шарттуу
тїрдє эркиндикке чыгарылбайт, мунапыс ала албайт.
Зордук-зомбулуктун бир дагы
фактысын кєз жаздымда калтырбастан, дароо жооп кайтарып, мындай учурларды тїптамыры менен аёосуз жок кылууга жана болтурбоого аракет кылуу керектигин белгилеп єттї.
Акылбек Жапаров келечек
муунду тарбиялоодогу мугалимдердин єзгєчє ролун белгилеп, «Кыргызстандын элдеринин биримдигин чыўдоо, толеранттуулукту арттыруу жана мамлекеттик тилди єнїктїрїї жана жайылтуу,
кєп тилдїїлїктї сактоо жана єнїктїрїї, саясий институттарга жана мамлекеттик
бийлик органдарына ишенимди жогорулатуу жана жеткиликтїїлїккє бирдей шарттарды тїзїї –«Кыргыз жараны» жарандык иденттїїлїгїн єнїктїрїї концепциясы жєнїндє Жарлыктын негизги багыттары. «Кыргыз
жараны» деген тїшїнїк алгач їй-бїлєдє тїптєлєт. Дал
ошол жерде жаш балдар Кыргызстанды сїйїїгє, єз єлкєсї менен сыймыктанууга їйрєнє алат. Бирок, андан ары,
дал сиздер, педагогдор, балдарыбызга билим гана бербестен, Кыргызстандын татыктуу атуулу болушуна да єбєлгє болуп, жардам берип жатасыздар» деди.

КМШ ЖАНА ЕАЭБ ЖАШТАРЫНЫН КЕЛЕЧЕГИ КЕЎ
Министрлер Кабинетинин
Тєрагасы Акылбек Жапаров
Кєз карандысыз Мамлекеттер
Шериктештигинин жана Евразия
экономикалык биримдигинин
“Келечек” биринчи жаштар
форумунун ачылышына
катышты.
Иш-чарага Евразия экономикалык комиссиясынын Коллегиясынын Тєрагасы Михаил Мясникович да катышты.
КМШ жана ЕАЭБ жаштарынын
кїн тартиби евразиялык интеграциянын жаўы векторлорунун
бири экенин белгилеген Акылбек Жапаров:
“Бул форум Кыргыз Республикасынын демилгеси менен Евразиялык экономикалык биримдиктин органдарында тєрагалык кылуусунун алкагында єткєрїлїїдє. Жаштар форумун

єткєрїї боюнча эстафета мындан ары да уланат деп ишенебиз.
Бїгїнкї форум 500дєн ашуун катышуучуларды, жаштардын эў

активдїї єкїлдєрїн чогултту.
Алардын арасында КМШ жана ЕАЭБ мейкиндигинде интеграцияга жана єз ара пайдалуу

кызматташтыктын туруктуу єсїшїнє кєп кїч-аракетин жумшап
жаткан адамдар бар” деди.
Акылбек Жапаров учурда

єсїп келе жаткан муундун, интеллигенциянын жана бизнесакселераторлордун КМШ жана ЕАЭБ єлкєлєрїнїн технологиялык жактан алдыга жылышы їчїн ишкердиктин заманга
жараша ролун, кесиптин, инфраструктуранын маанилїїлїгїн
тїшїнїїсї абдан зарыл экенин
белгиледи.
Министрлер Кабинетинин Тєрагасы Жаштар форуму КМШ
менен ЕАЭБ мамлекеттеринин,
бизнестин жаш єкїлдєрїнїн жана ишкер коомчулугунун туруктуу єнїгїїсїн камсыз кылууда
адамзат алдында турган заманбап милдеттерди чечїї їчїн єз
ара аракеттенїїнїн чыныгы натыйжалуу механизми болуп каларын айтты.
Даярдаган
Жылдыз ДЫЙКАНОВА
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КЕЛЕЧЕК ЇЧЇН

УЛУТТУН КООПСУЗДУГУН
КАМСЫЗДАГАНДАРГА КАМКОРДУК
Президент Садыр Жапаров
24-августта Бишкек
шаарында улуттук
коопсуздук органдарынын
кызматкерлерине
батирлердин ачкычын
тапшырды.
Улуттук коопсуздук органдары
тартипти орнотууда, мамлекетте
коопсуздукту жана жарандардын
бейпил жашоосун камсыздоодо
чоў роль ойноорун белгилеген
Садыр Жапаров: “Сиздер терроризмге, экстремизмге каршы
кїрєшїїдє жана єлкєбїздїн аймактык бїтїндїгїн сактоодо алдыўкы катарда болуп келесиздер.
Сиздерге коомдогу туруктуулук
менен укуктук тартипти бекемдєє, коррупция, кылмыштуулук
менен кїрєшїї жоопкерчилиги
да жїктєлгєн. Бул жаўы мамилени, заманга шайкеш билимди

жана чын ыкластан берилїїнї
талап кылган ары татаал милдеттер”, - деди.
Ошондой эле азыркы замандын чакырыктары менен коркунучтары, дїйнєдє болуп жаткан єзгєрїїлєр чекисттерден

єтє чоў жоопкерчиликти жана кесипкєйлїктї талап кыларын єзгєчє белгиледи. Мындай
шартта єлкє коопсуздугун камсыздоодо атайын кызматтын
кызматкерлерине єзгєчє сурооталап коюлуп, ишеним артылат.

Аскер кызматкерлеринин социалдык маселелерин учурунда
чечїї алардын жана жаш муундардын Ата Мекенди коргоого
болгон умтулуусун арттырарын
белгиледи.
Президент мамлекет аскер
кызматкерлерин турак жай менен камсыз кылуу программасын ишке ашырууда мындан
ары да ырааттуу аракеттерди
жїргїзєєрїн айтып, “Сїйїктїї
Кыргызстаныбыздын тынчтыгын камсыздоодо болгон аракетиўиздерди кїчєтїп, чекисттик
салттарды бекем сактап, мамлекеттин, улуттун келечеги їчїн ар
дайым єз салымыўыздарды мындан ары дагы кошосуздар деп тереў ишенем!”, - деди.
Коомчулук арасында “Эмне
їчїн батирлер мугалимдер менен дарыгерлерге берилбей чекисттерге эле берилип жатат?" -

деп айтылып жїргєн сєздєргє
Мамлекет башчысы ачык жооп
берди. “Биринчиден, єлкєнїн
ички-тышкы коопсуздугу камсыз
болбосо эч кимге батирдин деле кереги жок. Аны мына дїйнєдє болуп жаткан окуялардан кєрїп, билип жатабыз. Ошондуктан
болгон кїчїўєрдї, убактыўарды
мамлекеттин ички-тышкы коопсуздугун камсыздоого жумшаса деп биринчи кезекте сиздерди камсыз кылып жатабыз. Ушуну эсиўиздерге алып коюшуўуздар керек”, - деп, мамлекет мындан ары да мугалимдерди жана
медицина кызматкерлерин жеўилдетилген турак жай менен
камсыздоого дыкат кєўїл бурарын билдирди. Жакшыртылган
ипотекалык программа бир жылга жакын убакыттан бери иштеп
жатканын, анын алкагында тиешелїї мїмкїнчїлїк бар экенин
кошумчалады.
Бир жарым жылдын ичинде
курулуп бїткєн турак жай 306
їй-бїлєгє эсептелген. Бир чарчы метринин баасы 300 АКШ
долларын тїзєт.
Даярдаган
Жылдыз ДЫЙКАНОВА

ЭЛДИК КУРУЛТАЙ

ТААСИРДЇЇ БОЛСУН ДЕСЕК ТАТЫКТУУ
ДЕЛЕГАТТАРДЫ ШАЙЛАЙЛЫ

П

резидент Садыр
Жапаровдун Жарлыгы
менен Элдик
курултайды ушул
жылдын 25-ноябрында
єткєрїї белгиленди.
Кыргыз Республикасынын
Конституциясынын
7-беренесинин 2-пунктунда
аны уюштуруу жана иш
тартиби Конституция жана
Конституциялык мыйзам менен
аныкталат деп жазылган. Бирок,
Жогорку Кеўеш тарабынан
“Элдик курултай жєнїндєгї”
конституциялык мыйзам
кабыл алынбай, биринчи
элдик курултай Президенттин
Жарлыгы жана Жарлыкка
тиркеме катары чыккан Элдик
курултай жєнїндє Убактылуу
жобого ылайык єткєнї турат.
Убактылуу жобого ылайык,
Элдик курултайга жалпы элдин
атынан 1000 делегат катышат.
Єлкєбїз боюнча 452 айыл
аймагынын ар биринен 2, облустук маанидеги 12 шаардан
дагы 2, райондук маанидеги
18 шаардын ар биринен 1 жана Бишкектен 10, Ош шаарынан
6 делегат шайланып келет.
Ошондой эле мигранттардан 28,
диний коомчулуктан 10 делегат
шайланат. Биринчи Элдик курултайда илимий-интеллигенция
коомчулугунан єкїлдєрдїн саны так кєрсєтїлбєсє да 1000 делегаттын арасында илимий жана
маданий чєйрєнїн єкїлдєрї да
курултайга делегат болуп шайланып келет деген ойдобуз.
Аймактардан курултайга делегаттар жергиликтїї коомчулуктун єкїлдєрїнїн Элдик курултайы жєнїндєгї жобого ылайык єткєрїлїїчї жергиликтїї
курултайларда шайланат. Ал эми
мигранттар чет єлкєлєрдєгї жарандарыбыздын кызыкчылыктарын коргоо максатында тїзїлгєн

жана тиешелїї тартипте ошол
єлкєдє каттоодон єткєн коомдук уюмдар тарабынан шайланат.
Бир коомдук уюмдан 1 делегат
шайланышы керек. Убактылуу
жобого ылайык, курултайга делегаттар 1 жылга шайланат. Делегаттарга анын мандатын тастыктаган документ (мандат) берилет.
Элдик курултайдын чечимдери
тиешелїї мамлекеттик органдарга сунуштама катары жиберилет.
Белгилей кетчї дагы бир учур,
Элдик курултай Сот адилеттигинин иштери боюнча кеўешке
єз єкїлїн шайлайт.
Убактылуу жобого ылайык,
Элдик курултай кєпчїлїк добуш менен Курултайдын Тєрагасын жана анын орун басарларын, катчысын шайлайт. Курултайдын Тєрагасы Курултайдын
21 мїчєдєн турган Аксакалдар
кеўешин да жетектейт. Аксакалдар кеўеши элдик курултайдын
жумушчу органы болуп саналат.
Ал курултайдын жыйындарынан кийинки тыныгуу мезгилдеринде элдик курултайдын ыйгарым укуктарын ишке ашырып,
кезектеги курултайдын кароосуна тїшкєн сунуштарды чогултуп, жалпылап курултайга алып

чыгууга даярдайт. Аксакалдар
кеўеши зарылчылыкка жараша
квартал сайын 1 жолудан кем
эмес жыйындарын єткєрїп, єз
ишин жїргїзє берет. Президент
Аксакалдар кеўешине курултайдын кароосуна кирген жана тез
арада чечїї зарыл болгон маселелерди киргизїїгє укуктуу.
Албетте, Элдик курултай институтунун ишмердиги анын делегаттарынын сапаттык курамына кєз каранды. Буга чейин
болгон эки курултайдын тажрыйбасынан улам коомчулукта
бул институтка карата бирдей
эмес пикирлер болушу кїтїлгєн нерсе. Бирок биз дайыма бардык нерсе єз колубузда экенин
унутпашыбыз керек. Эгерде элдик жыйындарда єз кєз карашы
бар, эч кимге кєз каранды эмес
билимдїї-илимдїї адамдарды
шайлайбыз десе ким аларга тоскоол боло алат? Бїт республикабыз боюнча элге-жерге кїйгєн, колунда иши, оозунда сєзї
бар делегаттар шайланса курултай жєн эле кезектеги бир саясий компания эмес, чыныгы элдин мїдєєсїн аткарган институтка айланышы толук мїмкїн.
Татыктуу делегаттар шайланып

келгенде гана Курултай жалпы
элдин таламын талашкан бийик
трибуна боло алат.
Бул институт Конституция
менен бекемделип, элдин єкїлчїлїктїї органы катары мыйзамдык негизде тїзїлїп жатат.
“Элдик курултай жєнїндєгї”
мыйзам бул ирет кабыл алынбаса да кийинки жолу элдин
кызыкчылыгына туура келген
кошумча-алымчалар менен кабыл алынбай койбойт. Жогорку Кеўеште “Элдик курултай
жєнїндєгї” мыйзам долбоорун
кароодо айрым депутаттар тарабынан “Жогорку Кеўеш элдин атынан шайланган єкїлчїлїктїї орган”, “Курултай Жогорку Кеўештен ашып тїшїптїр” дегендей пикирлер айтылды. Албетте, бул жаўылыш кєз
караш. Жогорку Кеўеш биринчи кезекте мыйзам чыгаруу органы. Анын бул укугун эч ким
алып койгон жок жана алып коё
да албайт. Кеп, биздин депутаттар єз ишмердигин ар кандай
чарбалык иштерди чечїїгє кийлигишїїсїз кєрє албай калышкандыгында болуп жатат. Депутаттар шайлоочуларына сапаттуу жазылган мыйзамдар жана

алардын аткарылышына кєзємєл
жїргїзїї аркылуу жардам бере
алышат. Бирок бизде салт болуп
калгандай парламент депутаттары биз эл єкїлїбїз деп Єкмєттї
чакырып алып, “баланча айылга
мектеп салыш керек, тиги кєпїрєнї оўдош керек” деген сыяктуу
маселелерге басым койгон учурлар болот. Бул элибиз, депутаттарыбыз їчїн да кадыресе эле
кєрїнїш. Анткени, бизде ушундай система тїзїлїп калган. Эми
конституциялык негизде Элдик
курултай тїзїлїп жаткандан кийин элдин атынан єкїлчїлїктїї
орган катары Курултайды четке
кага албайбыз. Єлкєбїздїн тажрыйбасында Эл єкїлдєр жыйыны жана Мыйзам чыгаруу жыйыны болуп эки палаталуу парламентти да баштан єткєрдїк.
Балким бирин-бири кайталагандай кылбай парламент депутаттарынын санын 50гє чейин
кыскартып, профессионалдык
мыйзам чыгаруу органы катары
тїзїп, Элдик курултай институтун элдин атынан єкїлчїлїктїї
орган катары кабыл алуу туура
болот беле деген ой келет экен.
Эў негизгиси – курултай биздин элибиз їчїн жат эмес. Атабабаларыбыз илгертен эле курултай чакырып элдин жашоосу
їчїн маанилїї маселелерди чечип келишкен. Эми жаўырган
доордо Курултай элдин жашоотурмушун жакшыртууга, мамлекеттин єсїп-єнїгїїсїнє єбєлгє болчу таасирдїї жалпы элдик жыйынга айланышы ажеп
эмес. Ал їчїн билими, принциби бар, алдыўкы кєз караштагы
активдїї жарандарыбызды делегат кылып шайлоодон адашпашыбыз керек. Элдик курултайдын канчалык таасири да, кїчї да мына ушуга тїздєн-тїз кєз
каранды.
Бегим ТУРДАЛИЕВА

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити
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УЛУТТУК ТИЛГЕ УРМАТ
КР Президентине караштуу Мамлекеттик тил жана
тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын тєрагасы,
профессор Каныбек ОСМОНАЛИЕВ:

“ТИЛДИН ЄНЇГЇЇСЇНЄ АР БИРИБИЗ
САЛЫМЫБЫЗДЫ КОШОЛУ!”
Министрлер Кабинетинин
демилгеси менен Мамлекеттик
тил кїнїнє карата 23-августта
бир айлык жарыяланды.
Андыктан, абдан ыкчам
жана чечкиндїї кыймыларакеттерибиз зарыл болуп
турат. Ошого карата сиздерге
кайрылуум:
Ардактуу мекендештер!
Тил – Эгемендїїлїктїн символу! Тил – элдїїлїктїн башаты, иденттїїлїктїн єзєгї. Эгемендїїлїк башаты эне тил їчїн
кїрєштєн башталган. Анын
жыйынтыгы менен 1989-жылы

кыргыз тилине мамлекеттик
тил макамын (статусун) алууга
жетишкенбиз. Андан бери далай суу акты, жашоонун єйдєтємєнїн баштан кечирїї менен
єлкєбїз єз алдынча келечекке
кадам таштап келатат.
Албетте, бир топ иштер аткарылды, бирок аткарыла элеги андан кєп. Кыргыз жараны,
Улуттук комиссиянын тєрагасы
катары кыргыз тилинин бїгїнкї кїндєгї абалы, келечеги мени ойлондурбай, тынчсыздандырбай койбойт. Ага бир топ негиздер бар экенин менден жакшы
билесиздер.
Мен сиздерди Эгемендїїлїк

майрамын утурлай, ага удаа эле
белгиленчї Мамлекеттик тил кїнїнє карата єткєрїлїп жаткан
бир айлык иш-чараларга активдїї катышып берїїгє чакырам.
Келгиле, ар бирибиз – ким
болбойлу, кайсы улуттун же
кайсы кесиптин ээси болбойлу, кайда жїрбєйлї єз тармагыбызда мамлекеттик тил – кыргыз тилинин єнїгїшїнє колубуздан келген салымыбызды кошолу. Кєп тїкїрсє кєл болот. Ар бирибиз ойлонолу, изденели. Атабабалардан аманат калтырылган улуу мурасыбызды сактап,
келечек муунга татыктуу калтыралы! Баарыбыз сїйїктїї эне

тилибизге болгон камкордугубузду кїчєтєлї!
Бир айлык – бул бир ай ичинде аткарылып, ошону менен токтоп калчу иш-чара эмес, ал мындан аркы аткарылуучу иштердин
багыты, башаты деп тїшїнїўїздєр. Мамлекетибиздин жетекчилиги бїгїнкї кїндє тил маселесин – кїндїн эў актуалдуу маселелеринин катарына коюп, колдоого алууда. Жакында бул багытта Президенттин Жарлыгы,
Конституциялык Мыйзамдар кабыл алынары кїтїлїїдє.

Бирок, жалгыз дарак токой
болбойт. Сиздер, жалпы калайык калк колдоого албаса тилибиз єнїкпєйт. Мамлекет мага эмне кылып койду дебестен,
мен мамлекетке эмне жасадым
деген суроону ар бирибиз єзїбїзгє берели. Тилдин єнїгїшїнє, сакталышына, єнїгїїсїнє
кошкон салымыўыз, бул сиздин
єлкєбїздїн єнїгїшїнє кошкон
салымыўыз!
Биз
сиздердин
сунушпикирлериўиздерди кїтєбїз!

“ИЛИМ МЕНЕН БИЛИМГЕ КЄПЇРЄ – ТИЛ,
КЄКЄЛЄТКЄН АДАМДЫ ТИЛИ ДЕП БИЛ”

У

луу ойчул, акын
бабабыз Жусуп
Баласагын жогоруда айткандай, адам баласы эне тили, дили менен гана єзїнїн ким экенин аныктай алат. Алдыда келе жаткан Мамлекеттик тил кїнїнє карата 23-августтан тарта бир айлык жарыяланып, ушул кїнї атайын
жыйын болуп єттї. Анда КР Президентине караштуу Мамлекеттик
тил жана тил саясаты
боюнча улуттук комиссиясы
бардык министрликтердин жана ведомстволордун жетекчилери менен иш-чараларды бекитти. Їстїбїздєгї жылдын
30-апрелинде Министрлер Кабинети менчик формасына карабастан бардык иш кагаздар
мамлекеттик тилге єтїшї керек деген тапшырма берген. Бул
тапшырманы ишке ашыруу максатында Мамлекеттик тил жана
тил саясаты боюнча улуттук комиссиясынын тєрагасы Каныбек Осмоналиев баштаган кызматкерлер Кыргызстандын жети облусун бир ай аралыгында
кыдырып, тїшїндїрїї иштерин
жїргїзїп келишкен.
Улуттук комиссиянын тєрагасы Каныбек Осмоналиевич: “Чынында кыргыз тилинин абалы оор деп айтсак да
болот. Кээ бир жерлерде кенебестик, кээ биринде тїшїнбєстїктєр болуп жатат. Мына ушул
мамлекеттик тил кїнїнє карата жарыяланган бир айлык ишчаралардын алкагында тилдин
кадыр-баркын кєтєрїп, иш тартипти кїчєтїї їчїн, дагы да министрликтер менен тыгыз иштешсек деген аракеттер жїрїп
жатат. Буйруса эми биз “Инфоком” мамлекеттик ишканасынын
“InfoDocs” электрондук документ
жїгїртїї тутуму менен биргеликте Бишкек шаарында туруп

эле иш кагаздарынын кайсы тилде жїрїп жатканын кєзємєлдєп,
мониторинг жїргїзїї укугуна ээ
болдук” деген оюн айтты.
Мамлекеттик тилди барктоо,
даўктоо, жайылтуу жана єнїктїрїї иштерин аткаруу їчїн 30
иш-чара бекитилип, министрликтерге таркатылды. Ошондой эле, министрликтерге жана ведомстволорго бир айдын
ичинде кыргыз тилине арналган иш-чараларды єткєрїї тапшырмасы берилди. Мамлекеттик тилди жайылтуу маселелеринде єлкєнїн ичинде гана эмес, сыртта мигрант болуп жїргєн мекендештердин
да кызыкчылыктары эске алынары Министрлер Кабинетинин тєрагасынын орун басары Эдил Байсаловдун сєзїндє маалым болду. Ал “Бир ай
ичинде ар кандай форматтагы,
илимий, интеллектуалдык, маданий жана башка иш-чаралар
єткєрїлєт. Мамлекеттик тил
мыйзамынын кабыл алынышы
боюнча илимий конференциялар, мамлекеттик тилди даўазалоо максатында жаштар арасында теледебат, ток-шоу, флешмоб, жаш акын-жазуучулар арасында кыргыз тилин барктаган
сынак, чет жердеги мекендештер
арасында флешмоб жана башка
ушул сыяктуу иш-чаралар єтїшї керек” деп билдирди.

“Кыргызтест” мамлекеттик
мекемесинин директору
Топоева-Ставинская
Батма БОЛОТАЛИЕВНА:

“АРАКЕТ, ШАРТ
БОЛСО ТИЛДИ
БИЛЇЇ ДЕЎГЭЭЛИ
ЖОГОРУЛАЙТ”

Аз да болсо жылыш, жыйынтык
бар. Биринчиден тил їйрєнїїгє
шарт тїзїлїшї керек. Ошондой
эле курстар уюштурулуп, китептер жетиштїї болушу зарыл. Андан сырткары адамдын аракети
болсо мамлекеттик тилди билїї
деўгээли жогорулайт.

“Улут Софт”
компаниясынын жетекчиси
Мирбек ОКЕНОВ:

“ТЕКСТТИ ЇНГЄ,
ЇНДЇ ТЕКСТКЕ
АЙЛАНДЫРУУ
ЫКМАСЫ
ИШКЕ АШТЫ”

-“Кыргызтест” мамлекеттик
мекемеси тилди билїї деўгээлин
аныктоо боюнча онлайн да, офлайн да тесттерди жїргїзїп келет. Муну менен жаштар кыргыз
тили боюнча єз деўгээлдерин билип алышат. 2018-жылы тестирлєєгє катышкан 12 миўдей адамдын 41 пайызы гана ийгиликтїї
єткєн. Учурда бул кєрсєткїч 10
пайызга жогорулады. Мен муну жогорку кєрсєткїч дебейм.

- “Тилди їйрєнїїдє санарип
форматтагы кызматтардын

ролу чоў. Биз кыргыз тилинде сїйлєгєн “Жасалма интеллект” долбоорун иштеп чыктык. Долбоордун башкы максаты – кыргыз тилинде иш алып
барган жасалма интеллекттин
єрчїшїнє шарт тїзїї. Программалык аппарат аркылуу
жарандарыбыз санарип чєйрє менен кыргыз тилинде байланыш тїзїї мїмкїнчїлїгїнє
ээ болот. Кыргыз тилинде иштелип чыккан жасалма интеллект ишке кирсе башка тилдерден которуу аркылуу тилибиздин илимий жана маалыматтык
базасын кеўейтип, жарандарыбыздын башка тилде иш алып
баруу муктаждыгын азайтат.
Аталган долбоордун тєрт этабынын экєєсї, текстти їнгє, їндї текстке айландыруу ыкмасы
ишке ашты. Алдыда дагы эки
этаптын їстїндє иш жїрїп жатат. Сингармонизмде – жасалма интеллектте, тестти їнгє айландырууда кадимкидей пайдасын кєрдїк. Анткени сингармонизм сєздїн туура аталышына,
туура сїйлєнїшїнє шарт тїзє
турган кубулуш. Мисалы орус
тилин же болбосо англис тилинин бир моделин бир жумада иштеп чыга турган болсо, биз
бир-эки кїндє эле иштеп жетишип жаттык. Анткени, сингармонизм бизде кандай жазылса
ошондой окулат.
Буйруса, 1-сентябрдан баштап иш кагаздарынын баары
кыргыз тилинде гана жїргїзїлєрїн, бул боюнча жарлык
да ярда лганын КР Президентине карашт у у Ма м лекеттик ти л жана ти л са ясаты
боюнча улуттук комисси ясы
би лдирди. “Эне ти лин би лбеген, элин с ї й їп жарытпайт”
де мек чи, ар бир инсан элижерин, эне тилин сїйїп, барктап, баалашы абзел.
Жазгїл КАРБОСОВА
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БУЛАКТЫ КЄРСЄЎ КЄЗЇН АЧ

Эскерїї

ЖАКШЫДАН ЖАШЫЛ
БАК КАЛАТ

Ж

акында Кыргыз Республикасынын эл
артисти, Токтогул
атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты, искусство
таануу илимдеринин доктору, профессор Роза Аманованын жана анын аткаруусундагы чыгармаларын мыкты деўгээлде аткаргандар їчїн атайын сынактын жыйынтыгы
чыгарылды. Эки айга созулган
сынактын негизги максаты –
Президент Садыр Жапаровдун
“Улуттук нарк жєнїндє” Жарлыгын иш жїзїнє ашыруу менен эгемендїї элибиздин улуттук идеологиясынын єзєгїндє
турган салттуу музыкалык искусствону сактоого жана жайылтууга салым кошуу. Элдик
санат-насаат ырларды калктын
калыў катмарындагы ээлеген
ордун аныктоо менен єлкєнїн
ар бир аймагынан эл алдына
чыга албай жїргєн таланттарды колдоо болуп саналат. Сынак єзгєчєлєнїп социалдык
желелер аркылуу жарыяланып, он эки жаштан алтымыш
алты жашка чейинки жарандар
катышты. Каттоо жана добуш
берїї Р.Аманованын инстаграмм баракчасы аркылуу жїргїзїлїп, ага республикабыздан
жана коўшу мамлекеттерден да
чыгармачыл адамдар катышты.
Сынак эки этап менен єткєрїлїп, биринчи этапта интернет аркылуу элдин добушу жыйналса, экинчисинде
кєп добуш алган катышуучулар атайын калыстар тобунун
кароосунан єтїштї. Азыркы
ааламдашуу заманында интернет аркылуу пикир кошкон
жана кєргєндєрдїн саны эки
миўден эки жїз миўге чейин
жеткен. Жалпысынан 74 катышуучунун арасынан эў кєп добуш топтогондор Чїй облусунан Саадат Жыргалбекова, Нарын облусунан Эркинбек кызы
Акмарал жана Баткен облусунан Сїйїтбек Абдилатов биринчи орунду ээлешти. Экинчи орунга Жыпара Рапилова, Назик Данияр кызы жана Эркинбек кызы Курманжан татыктуу болушса, Нурзада Касымбек кызы, Нурзада Самарбекова жана Бактыгїл Кадырбековалар їчїнчї
орунду багындырышты. Ал
эми “Улуттар аралык достукту чыўдоого салым кошкондугу їчїн” єзгєчє номинациясын казакстандык Онала Заматова жеўип алды. Бардык
жеўїїчїлєр акчалай сыйлыктан тышкары алдыдагы Роза
Аманованын 50 жылдык кечесине арналган атайын концертте аны менен дуэт ырдаганга мїмкїнчїлїк алышты. Ошондой эле Роза Аманова концерттеги алар менен
аткара турган ырларын студиядан жаздыруу, кийген кийими сыяктуу уюштуруу иштеринин бардыгын єз мойнуна алат. Сынактын бардык катышуучуларына “Кыргыздын
салттуу музыкасы” фондунун
ыраазычылык каты, жыйырма беш катышуучусуна Чыўгыз Айтматовдун 8 томдук китептер топтому тапшырылды.

Аталган фонддун жетекчиси
Адила Кермалиева сынактын
жїрїшї, жыйынтыгы тууралуу
тємєндєгїлєргє токтолду:
- Биринчиден, сынактын
ар бир катышуучусуна тереў
ыраазычылык билдирем. Калыстар тобунун мїчєсї катары алардын деўгээли, шыгы мени абдан таў калтырды.
Убактылуу кыйынчылыктарга,
турмуш-шартка шылтабай сынактын жобосуна ылайыктап
видеолорун тартып, жазып,
жыйынтыгын сабырдуулук менен кїтїп жатышты. Бул сынакты єткєрїї жол-жобосу искусство чєйрєсїндєгї чоў жаўылык катары бааланып, кийинки єтїлїїчї сынактарга їлгї болот деп ишенем. Мындай
сынак биринчи єтїп жаткандыктан кетирилген кемчиликтер эске алынып, жалпы жо-

бого єзгєртїїлєр киргизилет.
Бардык катышуучулардын деўгээли, шык-жєндємї мактоого
татыйт. Мени єзгєчє кубандырганы, айрым катышуучулардын єлкєнїн алыскы аймагында жашаганына карабастан
талантын эл алдына тартынбастан алып чыккандыгы болду. Аларды шыктандырган Роза Аманованын дагы эмгегин
баса белгилеп айтпасам болбойт. Анын демилгеси жана
колдоосу менен бул сынак жыл
сайын єтїп турмай болду. Андыктан, бїгїнкї катышуучулар
менен жеўїїчїлєр сынактын тарыхын жаратуучулар болуп калышат. Ал эми катышуучулардын аткаруучулук єнєргє болгон
мамилеси, деўгээли абдан мыкты
экен. Эл арасында талант баккан, жєндємдїї, чыгармачыл жарандардын кєп болушу кыргыз
искусствосунун жаркын келечегинен кабар берет.
Ал эми сынактын демилгечиси, демєєрчїсї Кыргыз Республикасынын эл артисти
Роза Аманова кыргыздын
салттуу музыкасы калкыбыздын кайгысы менен кубанычын, тарых-таржымалын, эне
тилин, максат-тилегин, їрпадатын, салт-санаасын, эстетикалык жана философиялык тїшїнїктєрїн санжырасы менен жомокторунан баштап эпосторунда, ырларында, обон-кайрыктарында жана
кїїлєрїндє сактап келгендигине токтолду:

- Оозеки тїрдє жаратылып, сакталып жана муунданмуунга єткєн кыргыз салттуу
музыкасынын єзгєчє бєлїгї болгон аспапчылык єнєрдїн алып
жїрїїчїлєрї – чоорчу, сурнайчы, комузчу, жыгач жана темир ооз комузчулары. Кїї жаратуудагы эзелтен келе жаткан єзгєрїлбєс ыкманын сакталуусу устат-шакирт аркасында кылымдар бою жашап келет.
Кыргыздын салттуу музыкасынын аваздык-аспапчылык єнєрї – обон менен сєзїнїн ыргагы
комуздун кайрыгына тєп келген, обону алтын казынада сакталган залкарлардын аткарган чыгармаларын камтыйт.
Єзгєчє аткаруучулук чеберчиликти, демдин туура алынышынан баштап аспаптын коштоо ыкмаларына чейин талап
кылган бийик їлгїдєгї чыгармалардын жаралышы, сакталышы єнєр ээлерине жана аткаруучуларына байланыштуу.
Он тєрт жашымдан бери комузум колумдан тїшпєй, кыргыздын салттуу музыкасынын
уўгусу болгон дастанчылык
єнєргє ыктап жїргєнїмє 35
жыл болуптур. Єнєр секисинде ачуу-таттуу, ысык-суук кїндєрдї баштан єткєрдїк. Баскан жол менен ашкан кырлар
оўой болбосо да кыргызымдын
салттуу музыкалык искусствосун сактоого жана жайылтууга тынбай салым кошуп
келем. Кылчайып артка карасам сыймыктанып, мактанып айта турган ийгиликтерге жетиштим. Кудайым кут
кылсын. Мезгил єткєн сайын
єзїўдєн єзїў жыйынтык талап кыла баштайт экенсиў.
Мен да арты мдагы муунга,
мага таасирленип боюн тїзєп єнєр каалгасын ачкандарга жол кєрсєткєндї милдетим
деп тїшїнєм. Бул жолу дагы
ааламдашкан азыркы доорго
ылайыктап, ушул сынакты
жарыялап, єткєрдїк. Буюрса жыйынтык абдан жакшы
болду. Эл арасында эмгек баалап, єнєр баккан замандаштарымдын бар экендиги кубандырат. Алдыда жасай турган иштер дале болсо арбын. Таасирленип, сыйлап, ишенип сынакка
катышкан ар бир катышуучуга
ыраазычылык билдирем.
Разия ЖООШБАЕВА

БИР КЫЛЫМДЫ
БАТЫРГАН ЄМЇР...
Разия Мырзакматовага бир кылымдык доордун ачуу-таттуусун,
оош-кыйышын, адамзаттын болуп
кєрбєгєндєй жетишкендиктерин
кєрїї, дегеле 100 жылдык тарыхыбызга кїбє болуу бактысы буюруптур. Узак жашап, 95 жашында
бул дїйнєдєн узады.
Кичинесинен балдар їйїндє чоўоюп, кырчындай жаштыгы каардуу согушка туш келген. Улуу Ата
Мекендик согуштан жарадар болуп кайткан Баки Ешмамбетовго
1946-жылы турмушка чыгат. Ушул
мезгилден тарта эки жакшы адамдын їй-бїлєлїк таржымалы башталат. Б.Ешмамбетов кайсы гана
жерде иштебесин Мекенине берилгендик менен ак ниет кызмат
єтєгєн. Айрыкча Ош обкомунда
иштегенде кєп эмгек сиўирген.
1958-жылы Исхак Раззаков союзга депутат болуп шайланарда анын
ишенимдїї єкїлї болгон. Кийин
Ош мамлекеттик пединститутунда
ректор болуп турганда окуу жайдын єнїгїшїнє чоў салым кошот.
Коомдук жана мамлекеттик ишмер медалдар, анын ичинде III даражадагы “Манас” ордени менен
сыйланган.
Дал ушул мээнеткеч, адамдык
касиети жогору инсанга Разия
Мырзакматова їй-бїлєдє тирек,
камкор, оорун колдон алган жакшы жар болгон. Бардык кыйынчылыкты, кубанычты бирге бєлїшїшїп, 63 жыл чогуу жашашты. Эки уул, эки кыздуу болушту.
Улуу уулу Радбек министрлик кызматка чейин жетсе, кызы Замира
БУУда Кыргызстандын туруктуу
єкїлї болуп иштеди. Уулу Малик
мамлекеттик жооптуу кызматтарды аркаласа, кызы Гїлмира эмгегин педагогикалык ишке арнады.
Балдарынын билимдїї, эў негизгиси жакшы адам болушуна ата
менен Разия эне єлчєєсїз эмгек
сиўирди. Анын жемиши – бардык

Кабарлар
КЇРЄШ БОЮНЧА
ДЇЙНЄ ЧЕМПИОНАТЫ
ЄТЄТ
Кыргызстандык балбандар
10-18-сентябрда
Сербиянын
Белград шаарында єтє турган
кїрєш боюнча дїйнє чемпионатына катышат. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты
министрлигине караштуу Дене
тарбия жана спорт департаменти дїйнєлїк чемпионатка Кыргызстандын атынан грек-рим, эркин жана кыз-келиндер кїрєшї
боюнча 15 спортчу бара турганын
билдирди.

"ЭЛЕКТРОНДУК
МЕКТЕП"
Кыргызстанда "Электрондук
мектеп" деп аталган сынамык
долбоор ишке кирет. Бул тууралуу Билим берїї жана илим министрлигинин Китеп басып чыгаруу, мектепте окутуу саясаты
боюнча башкармалыктын жетекчиси Самаркїл Умралиева
билдирди. Долбоор ден соолугуна байланыштуу мектептерге
бара албай, їйдєн билим алган

балдары ата-энесинин зоболосун
бийик кєтєрїп, єз эмгеги менен
таза иштешип, ийгиликтерге жетишкени.
Р.Мырзакматова жолдошунун
кєзї єткєндєн кийин кєп жылдан
бери жыйнап келаткан китептерин Кара-Кулжа районундагы Баки Ешмамбетов атындагы китепканага берди. Б.Ешмамбетовдун
эмгеги унутулбас їчїн бир топ иш
жасап, жалпыга маалымдоо каражаттарына байма-бай эскерїїлєрдї жазып турду.
Разия Мырзакматова кайраттуу, чынчыл, токсондон ашкан курагында да жаўычыл, заманынан
калышпаган адам эле. Кылым жашап, кылдай кыйшайбай єз принцибинен жазбаган, таза жашап єткєн инсан катары аны билгендердин эсинде бекем сакталат.
Жыргал МОМБЕКОВА,
КР билим берїїсїнє эмгек
сиўирген кызматкер,
Бермет Маткеримова,
КР маданиятына эмгек
сиўирген ишмер

балдарга арналган. Статистика
боюнча Кыргызстанда мїмкїнчїлїгї чектелген окуучулардын
саны эки миўге жакын.
"Бул долбоорду каржылоо кєп
каражатты талап кылат. Видеокамера жана техникалык жабдууларды алуу зарылчылыгы бар.
Андыктан, быйыл долбоор аркылуу 100 баланы окутуу мерчемделип жатат. Бишкектеги №4 лицейде мугалимдер їчїн окутуучу
бєлмєлєр тїзїлєт. Бир класста 15
же 25 окуучу окуй алат»,- дейт
Самаркїл Умралиева.

КАРООСУЗ КАЛГАН
КИНОТЕАТР
КАЙРАДАН АЧЫЛАТ
Талас облусунун Кара-Буура
районунун Кызыл-Адыр айылындагы “Семетей” кинотеатры
капиталдык оўдоодон єткєрїлїп, жакында ачылганы турат.
Бул тууралуу Президенттин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу єкїлчїлїгїнїн басма сєз кызматы билдирди. Имарат 46 жылдан бери кароосуз турган. Кинотеатрдын имаратын оўдоо їчїн
8 млн 900 миў сом бєлїнгєн.
Жазгїл КЕНЖЕТАЕВА
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КАРЫНЫН СЄЗЇН КАПКА САЛ
Кыргыз эл жазуучусу Калкамбай АШЫМБАЕВ:

“ЖЇРЄГЇЎДЇ КИР ЧАЛДЫРБА,
КЄЄДЄНЇЎДЇ ДАРТ АЛДЫРБА”
(Башталышы гезиттин
№76 санында)
Олоў чачтуу, кош этектїї, мойнуна шуру тагынган їкї тебетейлїї уят-сыйыттуу кыздарыбыз
асмандын алты кабатына адашты.
“Падышаў кандай болсо, элиў
ошондой” – дегендей жаўы президентибиз иштеген эки жылдын ичинде калк каадалуу олутун оўоп алгандай, нарк-насилин
аздап кабылдаган мїнєздєр байкалды. Ургундай їй-бїлє жерге
тєшєгїн тєшєп, дасторкон жая
конок кїтїп, батага марышты.
Малдуулар жайлоолоп: “Тїшїп,
наам ооз тийгиле” – дегенге жарашты. Албетте, адеп-ахлактын
аздап, тоздогон ал-абалына шїгїрчїлїк этели. Бирок, жапырт
каада-салтты кабылдашка кєнгєн
кєндїм тушап турат. Айрыкча,
жаштарыбыз каада-салтты, наркты жапырт колдоого ала турган
демилгелери байкалды.
Топ-топ болушуп, каада-салт,
нарк-набат, санжыра билгендерди чакырып алышып, сєздєрїнє
каныккандары бар.
Кыргыз баласы эзелтен баш
кийимин барктап келген. Калпагын жїктїн їстїнє койгон.
Азыр эми калпак деле кийбей
калышты.
Эмки кеп – “Бєрк кеткиче –
баш кетсин”, ушуга бир аз аярланалы. Байыртан бери ушул макалды медер туткандар башынан тебетейин же калпагын тїшїрїшпєгєн. Отуз сегиз, отуз тогузунчу жылдардагы комузчулар
жана башка аспаптардан тїзїлгєн оркестрдин кєрїнїшїн кинодон байкасак башында – тебетей, жонунда – чапан! Негизинен
эски болобу, жаўысы болобу таза
кийинип, кєчєгє, конокко, майрамдарга барышкан. Кєркємдїї
кєрїнсє, кєзгє кубат, жакшы сєз
– жанга кубат, жакшылык кєкїрєктїн башында турмак. Демек,
сылык-сыпаалык, шекемдїїлїк,
урмат-сый, жагымдуулук кай
жагдайда болбосун жагалдана
жарпыбызды жазып турган.
Бєрктї – тебетейди, калпакты
боз їйдє жїктїн їстїнє чыгарып
коюшкан. Ал тургай балдардын
баш кийимин жерде жаткырбай
бийикке илишкен. Сєз бар – “Дос
башка карайт, душман бутка карайт”. Эр азаматтар бєркїн оўдоп, кєркємдїїсїн кийишкен.
“Ак калпагыў башыўда болсун,
алганыў кашыўда болсун” – деген батаны чечмелеп кєрїўїздєр.
Ошондой эле келин да, зайып да,
байбиче да жоолукту, элечекти
єтє баркташкан.
Биздин илим-билимдїїлєр
орустарды туурап, бєркїн алып,
жылаў баштанып жїрїшкєн.
Оо, дїйнє намыс кайда, ар кайда? Орустар хандарга, бийик тєбєлдєргє кездешкенде баш кийимин ала ийилиўки турушкан.
Бул “Башым тартуу, жаным тартуу” деген жышааны. Ал эми кавказдыктар, єзбектер, тїркмєндєр
кандай салтанат болбосун бєркї – башында. Алар салтанаттуу
жайларда єз тилинен жанбайт.
Биз тарапта жїз кишинин ичинде

беш орус олтурса, эне тилиў
эшикке сїрїлєт. Жаўы тєрєлгєн
наристеден єйдє орусчалап жїгїрєт. Ушундай ургансайлыкты
кєргєн Президентибиз ата-баба
мурасын ыйык тутууга, эне тилди аздектєєгє ар бирибизге зор
милдет такты. Буларды аткарбасак, эмнебиз – кыргыз?
Кыйла жылдап, аялзатын ардактап, алпештєє жагы тынбай
айтылып, ал сєздєр єтєєсїнє чыга єрлєп барат. Бул дурус, кыргыз эли кызын тєргє алып, энелерин эркелете асыраган. Ошондой учурда дээринде бар, таалимтарбияга бышкан ургаачылар эркектин жолун кеспеген, эринен
озунуп їйгє кирбеген, тєргє чыкпаган. Аялзаты эркек баланын
да алдынан чыкпаган. Бул ыйык
салтты анда-санда гана абийирлїї аялдар карманып келет. Непада, эркектер келе жатса, соорусун салып, тескери карап турбаган. Муну – бейадеп дешкен. Тєтєн тарпылдата басып, таркылдап сїйлєп, сєз талаша албууттанганды – наадандыкка тогогон.
Аялзатынын тартына ыйбааланып турушу – ичти ысытат.
Деле, ким болбосун ыйбаалуу
болгону “Адам тура” деген атка
конгону. Кїнї бїгїн адам болушка аттангандар аздап, кєзгє чалдыгат.
- Калкамбай аба, сырткы кєрїнїш, жагалдана жїрїп, жасалма сєз урган, албетте, модага да кєўїл бургандар туурасында жана тубаса тунуктук тууралуу оюўузду эшитсек?
- Бул соболуўар жашоодогу
адептин ана башы эмеспи?! Ооба, доор, мезгил тїрлєнгєн сайын
коомдук аў-сезим, коом ичиндеги кєрїнїштєр єзгєрбєй койбойт.
Биз ушундайча ойлойбуз. Бирок,
биз, дїйнєлїк кубулушарга кайсы мамлекеттер їстємдїк этип
келгенин этибар албайбыз. Айрыкча Америка биздин тїпкї тунук каада-салтыбызды тїп орду
менен жоготуп, єздєрїнїн кейпин кийгизип, єздєрїнїн жылаўачтанган шермендечилигин

таўуулап, мода аркылуу акылы быша электерди азгырып жатканына карата болоттой
бекем туруктуулугубуз тукулжурап барат.
Тарбия-таалим жукпаган, такыбалыкты
укпаган, кєєдєнї єлє
уктаган ургансайлар
америкалыктарча жїрїштї самашат. “Билбеген уу ичет” – дегендей капиталисттик
єлкє жєнїндє Карл
Маркстын: “Батыштын
кєчїгї ачылып калды”
– деп 1840-жылдарда
айтканын эстерине алмак кайда?
Абийир,
ыйман,
адамгерчиликти, арнамысты
тебелептепсеп, басып алуучулукка баш коюп,
кан тєгїп, карапайым
калктын кєз жашы аркылуу алтын жыйып,
атагы чыккан Американын ички дїйнєсїн билишпеген “бечаралар” алардын модасына алданып келишкен, айрымдары кулчулукка даяр.
Бул сєзїмє бир мисал, єткєн
жылы телевизорду бурай койсом
бир байбиче эки колун батышты
кєздєй сермелеп, ураан чакырат!
"Америкага барып окугула! Бекер окуу, бекердин бекери!" Анын
безбелдектеп жатышына кїнєм
туулат. Кечээ эле ар кандай терс
агымдардын китебин сатып, динин кабылдагандар четтен чыкпадыбы? Кулчулукка баш уруп єз
элин, єз єлкєсїн саткандар бар
эмеспи! Утурумдук олжого утулуп, улутун жек кєргєндєр арабызда бирге жїргєн соў: “Кирери – эл, чыгаары жоодон” сактанган оў. Азыр адамдарда кыраакылык, намыстуулук, абийирдїїлїк алыстап, “Бай бололу, миллионер болоюн!” деген арсыздык канат жаят. Алардын тилеги кабыл болду, акыры, темир
торлуу каалга бешиги болду. Айрымы кусту, тєлєєрїн тєлєдї, бирок артында айтылып калды абийирсиз єрнєгї.
Кєзї єткєн кєсєм карыяларыбыз: “Артымда сєз калбасын, Кудай алжытпай аманатыўды тарта
кєр” – деп мунажат этишкен. Не
дегенде, маркумду тїбєлїк жайына жайгарган соў жууганы элге жар салат.
- Маркум баланча кандай киши эле?
- Жакшы адам эле, асыл эле! –
деген жооп эл тараптан айтылат.
Ошондо укум-тукуму, куда-сєєгї,
эли ынанып: “Топурагы торко
болсун, жаткан жери жай болсун, ыйманы салабат болсун” –
деп кайтышат. Мындан сырткары
асылдардын жорук-жосуну жомок
сымал эскерилип, тирїїлєргє:
“Кудай бизге да ыйман берсин”
– деген ойго кабылтат. Укумтукуму ата жолун улантып, уятсыйытты аруу тутуп, атага наалат
келтиришпейт. Бул салт ата-баба
мурасынын – ыйыгы.
- Эмне їчїн карынын жашын сураба деп айтылат?

Кай бирєєлєр тереў карыган
карыяга келип:
- Аксакал, канчадасыз? – деп
соболдойт. Анда карыя:
- Ассалоом алейкум, уулум.
Турпатыўа баам салсам, тунук
тукумдуу їй-бїлєдєн экенсиў.
Бирок, каада-салттан кабарсыз
жайыўды айтсам, айып этпейсиўби?
- Кечирип коюўуз, атаке, бирдемени ойлоп алып, капыстан сурап калдым.
- А-а, карыдан жаш сураардан
мурда салам жолдоп, єзїнїн ким
экенин билгизип, кайсы уруунун
кулуну экенин туюнткан соў:
“Ата, айып кєрбєсєўїз, бир собол бергим келди. Уруксат этесизби?” – дейт. Ошондо карыя:
- Уулум, карыдан жаш сураба, акыл сура. Узак жашап, тирїїсїндє унутулгандар бар, кыска жашап, кылымдар бою калк
жїрєгїндє калгандар бар. Бул
экєєнї айра албасаў ємїрїў агын
суудай соолот” – дептир. Мына
ушуларды туюна тутунсаў менин
жашымды билген болосуў, – деп
карыя онок сєздїїнї оў жолго
салыптыр.
Баса, узак жашап неге унутулган, ушул узакка ємїр сїрїп,
элди да билбей, эл аны билбей
алиге жашагандар канча?! Жашоонун максаты – байып, амалдана акыйкаттан тайып: “Мен эле
болоюн” – деген ойго кара башын
сайып кїн кєргєн – ал бечара кара курсактын камында жїргєн.
Мына, бїгїнкї кїндєгї айрым
кишилердин очок башындагы ой
чабыты.
Элден єзгєчєлєнїп жашаган –
їй-бїлєсї мїлдє орусча тилде,
балким ошондой да дилде. Албетте, кєптї билет, такай америкалык мїнєздє жїрєт. Эми булар
анча деле арбын эмес, бирок акылы жетиле электерди ээликтирип
ээрчитип алышат. Мейли дешке
дит барбайт. Атаганат, улуттук
каада-салтты катуу талап этээр
коомдук жана мамлекеттик кєзємєлдїї багыттын жоктугу! Їмїт
їзбєйлї, бара-бара кєч тїзєлєєр...
Азыр ким болбосун шашыўкы
шамалдап жїрєт, саламдашсаў
болор-болбос баш ийкейт. Бирибири менен сырдашуу, баарлашуу
чанда-чанда. Соболу да – чолок,
жообу да – чолок. Сєз билбес –
онок.
Дагы бир алгылыктуу їйїнїн
жанына барганда “Тїшїп, їйдєн
даам ооз тийиўиз деген салт жоголду. Муну – кєр оокатка башоту менен машмалдак аткандар,
шашма, нарк билбестер, орус мїнєздїїлєр, мода куугандар – калк
каадасын буугандар. Ата-энеси
нарк-насилден кагылса, балдарында эмне шам?
Деле “Їйдєн даам ооз тийиўиз”
– дегендин кеп тєркїнїн кенебегендер: “Болбогон салт”, – дешип,
барк албагандар кездешкен. “Ооз
тийдим эмне, ооз тийбедиў эмне?” – деген када-салтка кастарын тиккен кєпшєктєргє не арга?!
Байыртан бери элибизде сакталып, адам аттууну боорлоштукка, ынтымакка мейманчылыкка такай їгїттєгєн – нарк. Аттан

тїшє калып, мейман саламдашып
їйїнє киргенде колуна суу куюлган, ал їйдєн кєзї єткєндєргє
Куран окуп, тирїїлєрїнє бактаалай тилеген. Ошондо барып,
жайылуу дасторкондон нан ооз
тийип, суусундук жуткан. Мындан соў таанышып, баарлашууга
єтїшкєн. Эгер жолоочунун бараар жери алыс болсо, мейманга
“кол жуугузуп”, эртеси узатышкан, Азыркылар “кол жуугузуп”
дегенди билишпей калды. Мейманга малын алдына тартып, бата тиленип, кой союлуп, сыйлуу
коноктоп туруп, жолуна салып
койгон. Непада, колунда болбосо,
жарык маанай менен ырыскылуу
насибин алдына тартып, боорлошо кош айтышкан.
Балдар энесинен: “Энеке, биздикине мейман качан келет?” –
деп каўкуулашкан. Меймандын
тез келиши – балдарга тїшкєн
той эле. Не дегенде, ата-эне мейманга жаяр дасторкондо таттуу
єрїк, мейиз, конфет, момпосуйдун тїрлєрї арбын. Балдар мейман келсе, таттууга, ширинге татыгат. Андан соў мейманды кандай сыйлашка катыгат. Нарксалты жашынан жан дїйнєсїнє сиўген балдар бара-бара элдик уулдардан болушкан. Азыркы чык татырбас чынарбайлык –
єзїмчїлдїк, кара боорлук, нарксалтты кєрбєгєн, укпаган – ургансайлык.
Президентибиз ушундай кокуйнаалатты алдын ала сезип, улуттук аў-сезимдин, акылмандыктын уюткусу – сєздї асыроо жана ата-салтты аярлана урматтоо
жєнїндє жарлыкты кабылдады.
Бул – улуттук наркты жаздай
гїлдєтїп, кїздєй мємєлєтє турган жарлык. Бул – ар-намысты
жалындатып элдин эркин чыйралтып, ишенимге кынтыксыз
бекитип, бири-бирин аруулаша
аздектеп, ынтымакка уютаар –
жарлык.
- Ардактуу аксакал, андасанда: “Барган жериўден –
кеткен жериў аруу болсун”,
“Кийинки кєч – улуу кєчтї
кєрїп тїзєлєт” – деген макаллакаптарды эшитип калабыз.
Ушундай уютмаларды уўгусунан бери чечмелеп берсеўиз?
- “Барган – жериўден, кеткен –
жериў аруу болсун” – деген макал эл кєчмєн турмушта жашаган кезинде жаралган экен. Не
дегенде, экинчи бир єрєєнгє кєчїп калганда, мурдагы конушун
мурда кандай болсо, нак ошондой мизилдете тазалап кетишкен. Кїлдї чуўкурга кєємп, їстїн топурактап бекитишкен,
шамалда кїл учпасын. Кемегени
чым менен бекитишкен, чєп чыгып турсун. Айтор, мурда кандай болсо, нак ошого жакындатышкан. Демек, жаратылышты
аруу тутушкан. Ал эми кєчєр
алдында короолошторго ажыраш аяк берип, батасын алышкан. Ошондо гана: “Жакшылыкжамандык ичибизде болсун. Кєрїшєрдї Теўирим насип этсин.
Мал-жаныўар, эли-журтуўар менен эсен болгула", – деп тєштєшє кош айтышкан. Аларды ара
жолго дейре узатып барышкан.
Демек, кыргыз жашап кеткен
жерин, элин ардактаган. Кєзї
єткєндєрїнє дуба окуткан. Жакшылыктарын жардашкан. Непада, кездешип калганда кусалыгы
арткан достордой тєштєшє сырлашкан.
(Уландысы бар)
Ємїрбек ТИЛЛЕБАЕВ
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АЯГЫНА ЧЫКПАГАН ДОСТУК МАЙРАМЫ

ТОЎДУН “КЇН-ЧЫГЫШЫНДА”
ТОЎГОН МУЗ
Жазуучу Мирзохалим Каримов элдердин
достук-ынтымагын бекемдєє жаатында
алкоого арзый турган маарекелерди
єткєрїп келет. Мындай данакерлиги
їчїн Кыргыз Республикасынын “Даўк”
медалы менен сыйланган. Агайды кепке
тартып, достук-ынтымак иш-чаралары
тууралуу аўгемелештик.
– Мирзохалим агай, сиз
2017-жылы декабрь айында Сокулук районундагы 21
улуттун єкїлдєрї жашаган
Тємєнкї-Чїй айыл аймагында жайгашкан маданият їйїнє Кыргыз Республикасынын
Баатыры Бексултан Жакиевдин ысымын ыйгартып, салтанаттуу майрам єткєргєнїўїзгє
кїбє болгонмун. Майрам Тоў
районунун “Кїн-Чыгыш” айыл
аймагында улана турганы да
жарыяланган. Ошол тууралуу
айтып берсеўиз?
– Республикабыздын ар кайсы аймактарында союз доорунан бери каралбай калган маданият їйлєрїн, окурмандарды
єзїнє тартууга кудурети жетпеген китепканаларды кєрїп жїрєбїз. Аларды оўдоп-тїзєєгє єкмєттїн чама-чаркы жетпей келди. Ошонун кесепетинен алардын
кєпчїлїгї мамлекеттин идеологиялык, маданий-тарбиялык
таянычы боло албай калды. Натыйжада, идеологиялык майданда боштук пайда болуп, ал боштукту салттуу динибизди четке
чыгарууну самаган “фанатизм”
ээлеп алууну кєздєп келатканы жашыруун эмес. Абал ушундай арсар болуп турганда Сокулук районуна караштуу 21 улуттун єкїлдєрї жашаган ТємєнкїЧїй аймагындагы ичи жакшынакай, сырты актап-сырдала турган маданият їйїнїн ишин кайра
жандандырууну, элдердин достугун кїчєтїїгє єбєлгє боло ала
турган кандайдыр бир иш-чара

єткєрїїнї кєўїлгє тїйїп жїргєн
элем. Ары ойлоп, бери ойлоп аягында “Биз достуктун їрєнїн себебиз” деп аталган єзїмдїн жеке долбоорумдун (бул долбоор
боюнча буга чейин республиканын ар кайсы аймактарында бир
нече достук жыйындарын єткєргєнмїн) негизинде ошол маданият їйїнє Ысык-Кєлдїн Тоў
районундагы Бєкєнбаев айылынан чыккан, Кыргыз Республикасынын Баатыры, белгилїї
драматург Бексултан Жакиевдин
ысымын койдуруп, эки айыл аймактын элин тїбєлїк достоштурууну ниет кылганмын. Кылдат
ойлонулган бул иштин тїйшїгї
да, жоопкерчилиги да чоў экенин сезгенмин. Ошого карабай
Бексултан Жакиевден макулдук ала электе эле 2017-жылы
май айында Тємєнкї-Чїй айыл
аймагынын башчысы Кемпирбек Эрмеков менен жергиликтїї Кеўештин тєрагасы Жаныбек Акматовго бул оюмду сунуш
кылдым. Алар дароо колдоп, демилгеме дем кошушту. Б.Жакиев
болсо кєпкє ойлонгондон кийин
макулдугун берген.
– Максатыўыз оўой эле
орундалган турбайбы?
– Башталышы жакшы болду. 2017-жылдын аягында ниет
кылынган салтанат маданият
їйїндє єзгєчє шаў менен єткєрїлдї. “Тємєнкї-Чїй” жана
Б.Жакиевдин киндик каны тамган “Кїн-Чыгыш” айыл аймактарынын башчылары тїбєлїк

достук тууралуу меморандумга
салтанаттуу тїрдє кол коюшту.
Кыргыз эл акыны Ш. Дїйшеев,
мамлекеттик жана коомдук ишмер Жумагул Сооданбеков, ошол
кездеги Президенттин кеўешчиси С.Раев, Тоў жана Сокулук райондук мамлекеттик администрацияларынын єкїлдєрї Бексултан Жакиевдин ысымын маданият їйїнє ыйгаруу демилгесинин мааниси тереў экенин, алысты жакын кылып, элдердин достугун бекемдей турган бул жаўылыкты бїтїндєй республикага жайылтуу зарылдыгын баса белгилешкен. Ошондо мамлекеттик жана коомдук ишмер
Жумагул Сооданбеков бул иштин
маани-маўызына тємєндєгїдєй
баа берген болчу: “Азыр ар кайсы
облус, район, аймак єз казанында кайнап, ЖКга депутаттарды

СПИКЕРДИН ЖОЛДОШУНУН
ЖАЗАСЫ

ДЇЙНЄ
ДЇБЇРТЇ
КЫТАЙ КАЛКЫНЫН
САНЫНА КАМ КЄРЇЇДЄ
Кытайдын Саламаттык сактоо боюнча улуттук комиссиясы айымдарды боюнан алдырууга чектєє киргизди. Буга чейин єлкєдє калктын санын азайтуу максатында їй-бїлєдєгї балдардын санына чектєє киргизилип келген болсо, эми
кайрадан алардын санын кєбєйтїїнї
максат кылып жатышат. Анткени, Кытайдын калкынын басымдуу бєлїгїн улгайган адамдар тїзїп, жаштардын саны
азайып кеткен. Мындан ары кош бойлуу
айымдарга ден соолугуна байланыштуу
гана боюнан алдырууга уруксат берилет.
Кытай бийлиги энелерди жана балдарды
социалдык жактан камкордукка алууга
жакшы кєўїл буруларын, калктын санынын єсїшїнє мыкты шарт тїзїлєрїн
убада кылды. Атїгїл тукумсуздукту дарылоого да жогорку деўгээлде кєўїл бурулмакчы.

АКШнын Єкїлдєр палатасынын спикери Нэнси Пелосинин жолдошу Пол Пелоси мас абалында унаа башкарып, жол
тандабасты сїзгєнї їчїн беш кїнгє камакка алынган. Сот анын кармалгандан бери камакта отурганын эске алып,
тєрт кїнїн кыскартты. Калган бир кїнї коомдук жумуштарга алмаштырылып, 6800 доллар айып пул тєлєєгє милдеттендирилди. Учурда Пол Пелоси 82
жашта. Нэнси Пелоси менен Пол Пелоси
1963-жылы їйлєнгєн. Алардын беш баласы жана тогуз небереси бар.

ДЇЙНЄДЄ 8 МИЛЛИАРД
АДАМ ЖАШАЙТ
Дїйнє калкынын саны расмий тїрдє 8
миллиард адамга жетти. Бул кєрсєткїч
дагы єсїїдє. Бул тууралуу планетанын

шайлоодо, кызмат адамдарын
дайындоодо аймактарга бєлїпжаруучулук басымдуулук кылып баратат. Бийлик аймактардын карым-катышын кїчєтїї
жолу менен да биримдикти бекемдеп туруу зарыл. Ушул ыўгайдан алып караганда жазуучу
Мирзохалим Каримовдун жаўычыл салтты жайылтууга кєтєргєн демилгесин ар тараптан колдошубуз керек”.
Бексултан Жакиев болсо айыл
элине тереў ыраазычылык билдиргенден кийин толкунданып:
“Мен адегенде бул сунушка каршы турдум эле. Жазуучу Мирзохалим Каримов бул иш-чара маданият їйїнє менин ысымымды
коюу їчїн эле эмес, достукту бекемдєє, аймактар аралык биримдикти чыўдоо максаты да кєздєлїп жатканын тїшїндїргєндєн

кийин каршы боло албадым. Мен
сиздерге ыраазымын жана єзїмдї сиздердин жердешиўермин
деп эсептейм” деген.
– Жасаган мээнетиўиздин
жыйынтыгы кандай болду?
– “Той болот, тойдун эртеси
да болот” деген жакшы кеп бар.
Тилекке каршы, салтанатта “жаўычыл демилгени колдойлу, республикага жайылталы” деген жалындуу сєздєр астейдил айтылганы менен ошол бойдон унутулду да калды. Андан бери арадан 5 жылга жакын убакыт єттї.
Тїбєлїк достук меморандумуна
кол койгон “Кїн-Чыгыш” айыл
єкмєтїнїн жетекчилиги Сокулук районундагы “Тємєнкї-Чїй”
айыл аймагынын єкїлдєрїн чакырып, тїбєлїк достук майрамын
єз жерлеринде ушунча жылдан бери улантпай келе жатканы тїшїнїксїз бойдон калууда. Албетте,
бул иш-чаранын Бексултан Жакиев тирїї кезинде єткєрїлбєй
калганы да єкїнїчтїї. “Тїбєлїк
дос болдук, эми бири-бирибизге
єбєк-жєлєк болобуз” деп сїйїнгєн
“тємєнкїчїйлїктєр” болсо “кїнчыгыштык” досторунан ушунча
убакыттан бери дубай салам угулбай келе жатканына кабатыр.
– Эми эмне кылыш керек
деп ойлойсуз? Бул ишти биротоло токтотуп, кайдыгерликтин кесепетине багынып берейин дейсизби же єлкє їчїн ар
тараптуу пайдалуу иштерди
аягына чыгарайын дейсизби?
– Атактуу драматург Бексултан Жакиевдин арбагы ыраазы
болсун їчїн бул ишти чала калтырып койбой, кеч болсо да аягына чыгарууну парз деп эсептеймин. Бул маселеге Мамлекеттик катчыбыз Сїйїнбек Касмамбетов, Тоў районунун мамлекеттик администрация башчысы
кєўїл бурат болуш керек деген
їмїттємїн. Алар менин жаўычыл демилгемди колдоп, жалпы республикага жайылтуу жагын эске алышса Тоўдун “КїнЧыгышында” тоўгон муз эрип
кетер беле...
– Максатыўызга жетиўиз.
Маегиўиз їчїн рахмат.
Бактыгїл КУЛАТАЕВА

калкынын санын виртуалдуу эсептегич
Countrymetrics. Info порталы билдирди.
Анын маалыматы боюнча дїйнєдє 4 миллиарддан ашык эркек, 3 миллиард 900
миллион аял жашайт. Ошондой эле адам
єлїмїнє себеп болгон жїрєк-кан тамыр,
инсульт жана дем алуу органдарынын инфекциялык оорулары кєп кездешээрин да
аталган портал эсептеп чыккан .

IPHONE 14 САТЫККА ЧЫГАТ
Apple компаниясы жаўы їлгїдєгї
IРhone 14 смартфонун 7-сентябрда сунуштайт. Компания пандемия башталгандан бери дээрлик бардык ишчараларын онлайн тїрїндє єткєрїп
келгендиктен, бул жолку иш-чара да онлайн тїрїндє єтїїсї пландалууда. Анда IPhone 14, IPhone 14 Max, IPhone 14
Pro жана IPhone 14 Pro Max, ошондой
эле IPad, Apple Watchтын жаўы їлгїсї
кардарларга сунушталат. Жаўы їлгїдєгї смартфон сентябрь айынын ортосунда сатыкка чыгат.

ЧЕТ ЭЛДИКТЕРГЕ
КОЮЛГАН ЧЕК
Казакстанда 22-августтан баштап чет
элдиктерге дизель майы кымбат баада
сатылат. Бул боюнча аталган єлкєнїн
энергетика министри буйрук чыгарды. Ага ылайык, Казакстандын башка

єлкєлєр менен чектешкен облустарында
дизель майы республиканын башка аймактарына караганда жогору баада сатылат. Ал эми калган облустарда мурдагы
баа сакталат. Мындан ары казакстандык айдоочулук кїбєлїгї бар жарандар дизелдин литрин аймактарга жараша 230-260 теўгеден (39-44 сом) сатып
алышса, чет элдиктерге бир литри 450
теўгеден (76 сом) сатылат. Ошондой эле
дизель майын сатууга да чек коюлду.
Казакстандык жеўил унаа ээлери суткасына 100 литрге чейин, жїк ташуучу
унаасы барлар 300 литрге чейин сатып
алышса болот. Кєрсєтїлгєн чектен ашыкча алууну каалаган жергиликтїї тургундар дагы чет элдиктер сыяктуу жогору
баа менен алышат.
Разия ЖООШБАЕВА

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити

8

2022-жылдын 26-августу

ЖОЛ – ЭКОНОМИКАНЫН КЇРЄЄ ТАМЫРЫ

К

адырбек Ракымбекович Нурманбетов Фрунзе финансы-экономикалык техникумун 1983-жылы
бїтїп, эсеп жана учёттук адистигин алган. Ал эми 2000-жылы Кыргыз мамлекеттик улуттук
университетин аяктап, эсеп жана аудитордук кесипке ээ болот.
Эмгек жолуна кєз чаптырсак: 1998-жылга чейин чарба жана мекеме-ишканаларда жєнєкєй
эсепчиликтен баштап, башкы эсепчиликке чейин жеткен. Жол тармагына 1999-жылдан аралашат.
2004-жылга чейин Бишкек – Ош автожолунда башкы эсепчи болуп иштеген. Ошондой эле аталган
мекеменин финансы жагынан директору болуп эмгектенген.
2005 – 2008-жылдары Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникация министрлигинде
экономика башкармалыгынын башчысынын орун басары, экономикалык жана финансылык
бєлїмдїн башчысы кызматтарын аркалайт.
2008 – 2010-жылдары Бишкек – Ош автожолунун башкы директору.
2010 – 2015-жылдары «Кыргызавтожол» мамлекеттик ишканасынын башкы директорунун биринчи
орун басары, 2010-жылдын сентябрынан жаўыланып кайрадан тїзїлгєн Жол чарба департаментинин
директорунун орун басары болуп иштеген.
2015 – 2020-жылдары «Кыргызстан» топтолмо пенсиялык фонддун башкы директору.
2020 – 2021-жылдары «Арек Роад» ЖЧКсынын финансылык директору. 2021-2022-жылдары КРнын
Транспорт жана коммунакация министрлигинин алдындагы «Кыргызжолтрансдолбоор» изилдєє
институтунун башкы директору.
2022-жылдан азыркы убакытка чейин жаўы тїзїлгєн “Кыргызавтожол” мамлекеттик мекемесинин
башкы директору.

- Кадырбек Ракымбекович,
жол тармагын чыўдоо максатында алгылыктуу иштер
жанданууда. Мына ушул багытта жаўылыктарыўыздар
тууралуу айтып берсеўиз?
- Кыргыз Республикасынын
Транспорт жана коммуникациялар министрлигине коюлган
милдеттерди эффективдїї ишке
ашыруу, натыйжаларга жетишїї
їчїн жоопкерчиликти жогорулатуу максатында, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 24-декабрындагы №346 токтомунун
негизинде, жол тармагында кеўири реформаларды жїргїзїї
багытында, КР Транспорт жана
коммуникациялар министрлигине караштуу “Кыргызавтожол”
мамлекеттик ишканасы тїзїлгєн.
“Кыргызавтожол” мамлекеттик
ишканасынын алдына коюлган
милдеттерди аткаруу максатында министрлигибиздин алдындагы Жол чарба департаментине
караштуу №1-№28, №30-№48,
№50-№52, №954-№960, бардыгы республика боюнча 57 жол
тейлєє мекемелери, 2 жол курулуш мекемеси бизге кошулду.
Азыркы учурда 7 областта филиалдарыбыз ачылып, єз иштерин жїргїзїп жатышат.
Биздин мекеменин негизги
милдеттери, жалпы пайдалануудагы автомобиль жолдорун
оўдоо, кїтїї, автотранспорт каражаттарынын їзгїлтїксїз жана коопсуз жїрїїсїн камсыз кылуу боюнча мамлекеттик буйрутмаларды аткаруу болуп саналат.
Бул милдеттерди аткарууда биздин кїжїрмєн жолчуларыбыз
кыштын ызгаардуу суугуна, жайдын мээ кайнаткан ысыгына карабай талыкпай кїнї-тїнї эмгектенишет.
- Быйыл айттырбай келген
табихый кырсыктар арбын
болду. Жолчулар кїн-тїн дебей бел чечпей иштешти. Чынында сиздердин эмгегиўиздер эбегейсиз. Ошол оор учурда опол тоодой эмгек кылган
жолчулар тууралуу айтып
кетсеўиз?
- Жаз алды менен тїштїк аймактарда нєшєрлєгєн жамгырдан катуу сел жїрїп, жолдорду
суу каптап кеткен. Мисалы, Ош
облусунун Ылай-Талаа-Гїлчє
унаа жолунда катуу сел жїрїп,
23,6 чакырымдагы кєпїрє кулап
тїшкєн. Ал жерде №959 жол тейлєє ишканасынын кызматкерлери, жумушчулары биринчилерден болуп зарыл иштерди жїргїзїштї.
Жакында эле болуп єткєн кесепеттерден айтсак, 30-июль
кїнї саат 11.00дєр чамасында кыска мєєнєттє нєшєрлєгєн

«Кыргызавтожол» мамлекеттик
ишканасынын башкы директору
Кадырбек НУРМАНБЕТОВ:

«ЖОЛ КУРУУ
АЙМАКТАРДА
чоў жардам кєрсєткєн «Кыргызтемиржолу» мамлекеттик мекемеси болду. Алардын да техникалары, жумушчулары тартылып
келип, жолчулар менен бирдикте
кыска убакыттын ичинде жолду
тазалоого жетиштик. Биз темир
жолчуларга тереў ыраазычылык
менен рахмат айтабыз. Мындай
табияттын кырсыгында эч кимибиз сыртта карап турбашыбыз
керек, колдон келген жардамыбызды берели. Табияттын тилсиз
жоосунан жабыркагандар болбоду. Эми мындай мисалдарды айта берсек, жолчулардын эрдигине сєз жетпейт.
- Кыргыз эли їчїн Тїндїк
менен Тїштїктї бириктирген
Бишкек – Ош унаа жолунун
мааниси зор. Мында да сактык абдан зарыл. Тєє-Ашуу
тууралуу сєз кылбасак, кебибиздин тузу кемип калат.
Учурда анда кандай иштер илгерилеп, аягына чыкты? Жол
кырсыктарын алдын алуу
аракеттериўиздер акыбетин
берїїдєбї?
- “Кєлбаев” атындагы тоннель мындан 22 жыл мурда реконструкция болгон. Азыркы
жамгыр жаап, Бишкек – Нарын – Торугарт унаа жолунун
128-129-чакырымында, ошондой эле Боом капчыгайындагы
Кыз-Кїйєє айылында катуу сел
жїргєн. Жолдун тез арада ачылышын бир эле ушул жолдо жїргєн жїргїнчїлєр эмес, бїтїндєй
Кыргызстандыктар тилеп турушту, анткени Ысык-Кєлгє эс алганы бара жатканы да, эс алуудан келе жаткандары да, миўдеген мекендештер жол жабылып
калганынан, ары-бери єтє албай
калышты. Сел менен агып келген кум-топурактын кєлємї 20
миў куб метрди тїздї. Ал жолду тазалоодо «Кыргызавтожол»
мамлекеттик мекемесинин Кемин районундагы №32 жол тейлєє ишканасынын жолчулары
кїнї-тїнї тазалоо иштерин жїргїзїп, таўкы саат 05.30да жолду
ачып, жол жїргєнгє шарт тїзїштї. «Кєп тїкїрсє кєл болот» демекчи, мындай жагдайда бизге

Лейлек районунун Раззаков шаарында жана чектеш айылдарында
жол куруу иштери илгерилєєдє. План боюнча болжол менен 12 000
чарчы метр жерге асфальт-бетон тєшєлдї.

убакытта бул тоннелге єзгєчє
кєўїл буруубуз зарыл, анткени
жолдун жогорку катмарындагы
асфальт тытылган, алдындагы
бетон плиталары деформация
болгон, суу єткєрїї тїтїктєрї
толук иштебей, суу тоннелдин
ичиндеги жол эле эмес, капталдарына чейин чаап, кышкысын
тоўуп, сырткы шыбак катмарын
тээп салып жатат. Быйыл колубуздан келишинче оўдоо иштерин жїргїзєбїз, негизги жумушту келерки 2023-жылга пландаштырып жатабыз. Биринчи кезекте
сууну толук дренаж системасына качыруу керек, андан кийин
жолду оўдойбуз, антпесек жолдун їстїндє дайыма суу чыгып
турса, анын їстїнє асфальт тєшєє болбойт. Мындан тышкары, вентиляция системасын толук алмаштыруу, электр берїї
жагын да жаўыртуу абдан зарыл.
8-августка карата тоннелди
жамоо иштери аяктады. Соцтармактарда ар кандай сын-пикирлер
айтылып жатат: “Тоннелдин ичиндеги жолдун ар бир жерин жамабай, толук эле асфальт кылып
койбойбу” деген, бул маселеге
мен жогоруда аргументи менен
жооп бергендей болдум.
- Кєптєн бери СуусамырТалас-Тараз унаа жолунун
тегерегинде орун алган терс
кєрїнїштєр жєнїндє сєз болуп келет. Салынганынан да
санаасы тыйылбады. Учурда абал, кыймыл кандай болууда?
- Суусамыр-Талас-Тараз жолунун 0-52 чакырымын (Суусамырдан баштап Єтмєк ашуусу,
Тайжоргого чейинки аралык) реконструкциялоо 2009-жылы аяктаган, андан бери 13 жыл єттї.
Сиз айтып жаткан кєйгєйлєр Єтмєк ашуусу менен Талды-Булак
айылынын жанындагы жолдордо орун алган. Быйыл ушул аталган жолдун 6,426 чакырым аралыгынын жогорку катмары фреза менен алынып, ордуна жаўы
асфальт басылды. Єтмєк ашуусунда 6,818 чакырым жолдун їстїнє асфальт басылды, бул ыкма
орто оўдоо болуп саналат (капиталдык оўдоо менен алмаштырып албагыла). Бардыгы болуп
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Талас-Суусамыр жолунда иштер кызуу жїрїїдє.

автоцистерналар менен жеткирилїїдє. Ташууга жана сактоого
кеткен чыгымдарды да їнємдєєгє жетиштик. Ошондой эле
асфальт-бетон заводдоруна жана алардын жакынкы битум чуўкурларына чейин жеткирилгени битумдун сапатын сактоого
жеўил болду. Бардык керектїї
лабораториялык тесттер жїргїзїлдї. Жол битумунун сапаты
стандарттарга (ГОСТ) туура келет. Ошондой эле тийиштїї сертификаттар менен тастыкталган.
- Кадырбек Ракымбекович,
кыргыз элинин улуу майрамы
эгемендїїлїк кїнїбїзгє саналуу гана кїндєр калды. Улуу
майрам алдында айтар кандай тилектериўиз бар?
- Кубанганым, кыргыз эли жакын аралыктын ичинде зор ийгиликтерге жетип, бардык тармактарда жарк эткен жаўылык-

БАРДЫК
А КУЛАЧ ЖАЮУДА»

Битум ташуу мезгилинен ирмемдер
13,244 чакырым жол оўдолду.
Келерки жылы да бул жолго єзгєчє кєўїл бурулат, анткени бул
жол эл аралык маанидеги жол,
жылдан-жылга бул жол менен
каттоочулар кєбєйїїдє.
Бїгїнкї кїндє СуусамырТалас-Тараз унаа жолунун 0-52
чакырым аралыгында иш кызуу
жїрїїдє. Талас филиалынын жол
тейлєє ишканаларынын жолчулары 5720 чарчы метр кєлємїндє
аўдап кеткен жерлерди, чуўкур,

чєнєкчєлєрдї жамап жатышат.
Мындан тышкары 3776 чарчы
метр жерге ысык асфальт-бетон
аралашмасы тєшєлїїдє. Ошондой эле сиўирїї ыкмасы менен
1944 чарчы метр жер оўдолууда.
План боюнча 13,5 чакырымга асфальт-бетон тєшєє каралса,
бїгїнкї учурда 13,244 чакырым
жолго асфальт-бетон тєшєлїп
бїттї. Бул деген быйылкы план
толугу менен аткарылды дегенди билдирет.

Берметибиз Ысык-Кєлдїн Бостери айылындагы
“Золотые пески” пансионатынын кирме жолун асфальттоо иштери
аяктады. №7 жол тейлєє ишканасынын жолчуларынын эмгеги чоў.
Эс алуучулар ыраазы.

- Бардык жолдорубуздун
саатын толук чыгарууга мїмкїнчїлїгїбїз жете бербейт.
Ошондуктан улам жыртылган жолдорду жамоо иштери
кїн тартибинен тїшпєйт. Мына ушул аўга, чуўкурга айланган жерлери арбын эски жолдорду оўдоо боюнча оюўузду
ортого салсаўыз?
- Эски жолдордун кетилген
жерлерин калыбына келтирїї
иштери ырааты менен аткарылат. Айтканыўыздай эле жолчулардын кєп убактысы мына ушул
чуўкурларды тїздєєгє кетет. Жамаачы кийимди кандай элестетсеўиз, жамаачы жолду да ошондой элестетип кєрїўїз. Убактылуу болсо да мына ушул жамоо
иштери тогонок болууда.
Учурда жалпы пайдалануучу
унаа жолдорунда 126 395,6 чарчы метр жамоо иштери илгерилєєдє. Ысык асфальт-бетон аралашмасы менен 105 963,6 чарчы
метр жол бекемделїїдє. Тактап
айтсак Чїй облусу боюнча 30 359
чарчы метр, Нарын облусу боюнча 2781 чарчы метр, Талас облусу
боюнча 5536 чарчы метр, ЫсыкКєл облусу боюнча 1466,3 чарчы
метр, Жалал-Абад облусу боюнча 25 967 чарчы метр, Ош облусу боюнча 29 913 чарчы метр,
Баткен облусу боюнча 9941 чарчы метр жамоо иштери аткарылууда. Ал эми сиўирїї ыкмасы
менен жалпы 20 432 чарчы метр
жолдун сааты чыгууда. Жамоо
иштери март айында башталган.
Октябрдын аягында аяктайт.
- Жол оўдоо иштеринде битумдун ролу зор. Битум менен
жалпы камсыздоо камылгасына да токтолуп кетсеўиз?
- Кыргыз Республикасынын
Президентинин тапшырмасынын негизинде жана Кыргыз
Республикасынын Министрлер
Кабинетинин тиешелїї тескемесине ылайык КР Транспорт жана коммуникациялар министрлигине караштуу Жол чарба департаменти ТОО «КазахБитум»
єндїрїштїк заводу менен Кыргызстанга жол битумдарын сатып алуу боюнча келишим тїзїлгєн. Келишимдин алкагында

Боом капчыгайындагы жол ачуу мезгилинен ирмемдер.
иштер иш жїзїнє ашырылууда.
2022-жылдагы пландагы жумуштарды аткаруу їчїн 20 миў тонна
жол битуму зарыл. Азыркы кезде ушул кєлємдїн 16,8 миў тоннасын алдык. Быйылкы жылы
битум менен камсыздоо, абдан
жакшы чечилди.
Мурунку жылдары битум темир жол аркылуу ташылуучу. Темир жол менен келгенден кийин
аны бир гана битум сактоочу темир жолдун жээгиндеги ямаларга тєгєт элек. Аны тєгїї їчїн да
бир-эки, кээде жумалап вагонцистерналарды пар менен ысытууга туура келчї. Битум ямадан кайра ысытылып, битум ташуучу унааларга жїктєлїп, АБЗларга жеткирилчї. Аны тїшїрїп, сактап, кайта автомобиль
транспорту менен ташуу машакаты кєп болгон, эў негизгиси
убакыттан уттурар элек. Быйыл
алганыбыз, негизги битум ямалардан тышкары, анын тегерегиндеги 300 чакырым аралыктагы АБЗларга чейин ысык бойдон

тар байкалууда. Мына ошолордун арасында жол куруу тармагы да турууда. Кайсы гана район, шаар, аймактарга барбайлык жолдор курулуп жатат. Жол
– экономикабыздын кїрєє тамыры деп бекеринен айтылган эмес.
Алыстан, жакынкы жана алыскы єлкєлєрдєн келген мейман,
туристтер жана башка карымкатнаш менен келген чет элдиктер келгенде оболу эле жолубузду сындайт. Мына ушул жолдорубузга жараша баасын берет.
Ошондуктан жол куруу максаттарынан єткєн максат болбосо
керек.
Кесиптештеримди, жолчуларды эгемендїїлїк майрамы менен чын жїрєктєн куттуктайм.
Мекендештериме ынтымакырашкерликти каалайм. Биз
биримдик, ынтымак менен гана єлкєбїздї гїлдєтє алабыз.
Жолуўуздар ар дайым шыдыр
болсун!
Айчїрєк МАКЕШОВА

Нарын облусунун Ат-Башы-Кында-Торугарт унаа жолунун
43-чакырымына узундугу 30 метр темир курама орто унаа кєпїрєнї
орнотуу июль айынын аягында аяктады. Жалал-Абад облусунун №2
жол курулуш башкармасы менен Нарын облусунун №20 жол тейлєє
ишканасынын азаматтары эмгектенди.
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ДЕН СООЛУК СЫРЛАРЫ
Тай-цзи чебери Медер БИШКЕК:

“ОМУРТКАНЫ КАНЧАЛЫК ТААНЫГАН
САЙЫН ОШОНЧОЛУК АБАЙЛАЙСЫЎ”
койгондой болот. Натыйжада
кєрїї органдары жабыркайт.
Андан кийин кулакка, мээге берет. Биринчи омуртка жылып
кетсе, бала ачуулуу боло баштайт. Экинчи омуртка кысылса
кєзгє, їчїнчї омуртка тишке,
тєртїнчї кулакка, бешинчи їн
тїйїндєрїнє, алтынчы омуртка
жылса (кєкїрєк омуртка) ашказанга, экинчи арка омурткадан жїрєккє, їчїнчїдєн єпкєгє, тєртїнчїдєн єткє, онунчу омурткадан бєйрєккє берет.
Бєйрєк оорусунун себептери да
омурткада жатышы мїмкїн. Бешинчи бел омурткадан буттун
учуна карай кетет. Тєртїнчїдєн
куяў оорусу пайда болот. Ошондуктан, омурткага єтє аяр мамиле кылып, ошол эле учурда
кєнїгїїлєрдї жасап, кыймылдатып, иштетип туруу керек.

Учурда дарыгерлик жана илимий иштери менен
алектенип жїргєн Чыгыш медицинасынын дарыгери
Медер Бишкек Тай-цзи, Ци-гун кєнїгїїлєрїнїн ден
соолукка пайдасы жана омуртка тутумуна байланышкан
сколиоз оорусу тууралуу айтып берди.

ТАЙ-ЦЗИ – КЫТАЙ
ЭЛИНИН УНИКАЛДУУ
ЄНЄРЛЄРЇНЇН БИРИ
- Тай-цзи байыркы замандарда,
мындан миўдеген жыл мурда пайда болгон. Тїбї даос йогасына барып такалат. Кыймыл кєнїгїїлєрїнїн принциптери, психологиясы дао философиясына негизделген. Ден соолукка абдан пайдалуу
болгондуктан, бїгїнкї кїндє Кытайдын єзїндє эле 200 миллиондон ашык адам машыгат. Адаттагы дене тарбия кєнїгїїлєрїн жасоодо булчуўдар жыйрылат жана
чоюлат. Муну чымыркануу менен
жасалган физикалык кєнїгїїлєр
дейбиз. Ал эми психофизикалык
кєнїгїїлєр аў-сезим, медитация
аркылуу жасалат. Дене бош абалда
кармалып, тереў дем алуулар менен аткарылат. Мистикалык жагынан медитациялар психиканы
бошоўдотуп, нервди эс алдырат.

МЕДИТАЦИЯ ЖАМАН
ОЙЛОРДОН АРЫЛТАТ
- Эгерде адам баласы медитация
менен такай машыкса, ал ашыкча ойлордон арылат. Бир суткада
адамдын акыл эсине 40 миўден
60 миўге чейин ар кандай ойлордун келип-кетээри илимий жактан
далилденген. Ойду кармап туруу
5-6 секунд. 10 секунд кармагандар сейрек кездешет. Бул кєбїнчє
ырчыларда, сїрєтчїлєрдє, обончу
сыяктуу чыгармачыл адамдарда
болот. Негизинен чачыранды, жаман ойлордон адам баласы жабыркайт, чарчайт, ден соолугун жоготот.
Жаман ойлор адамдын физикалык
абалын дагы, психикалык абалын
дагы, эмоционалдык абалын да начарлатат. Дароо иммунитетти тїшїрєт. Бир заматта келген жаман кабардан адам ооруга чалдыгып калышы толук ыктымал. Ошол ойлорго
“кожоюн” болуш їчїн адамга медитация практикалары жакшы жардам берет. Тай-цзи менен машыгуу
адамдын ден соолугунун иммунитети менен катар, психологиялык
иммунитетин да бекемдейт.

12 МЕРИДИАН 12 ОРГАН
МЕНЕН БАЙЛАНЫШКАН
- Кытай медицинасында меридиандар теориясы бар. Адамдын
денесинде 12 негизги меридиандар, 12 булчуў меридиандары, 12
кошумча меридиан, 15 бутакталган, 360 єтє майдаланган коллатерал, миллиондогон клеткага чейин жеткен субколлатералдар бар.
12 меридиан 12 орган менен байланышкан. Суук тийип же жыгылып, же кандайдыр бир жаракат
алып, психологиялык стресс алган учурда меридиандардын бирєєсї тосулуп калышы мїмкїн.
Ал кайсы орган менен байланышып турса, ошол органыбыз ооруй
баштайт. Ємїрлїк энергия жетпей
калат да, оору башталат. Тосмону
ачуу їчїн машыгуудан сырткары чекит массаждары, ийне саюу,

Ци-гун терапиясы жакшы жардам берет. Мисалы, жїрєктїн чел кабыгы болгон перикардды
жїрєктїн “жан сакчысы” деп тїшїнсєк болот.
Образдуу алганда машыкпаган адамдын жїрєгїнїн перикарды жука кагаздай болот. Жука
болгондуктан эмоция,
стресстин баары жїрєктєн оўой эле єтїп кетет.
Тай-цзи, Ци-гун менен
машыкканда жїрєктїн чел кабыгы бекемделет. Ара-чолодо эмес,
тынбай машыгуу менен жїрєктїн жан сакчысы болгон жука кагазды калыў кагазга, ал
эми калыў кагазды тактадай кылып койсо болот. Ошондо жїрєккє
анча-мынча стресс єтпєйт. Психологдордун
айтымында, оорулардын
70%ы психологиялык,
30%ы физиологиялык
себептерден улам пайда болот. Алар жаракат,
суук тийїї, вирустукинфекциялык болот. Психологиялык оорулардан диабет, инсульт, инфаркт, рак оорулары пайда болот.
Тай-цзи кєнїгїїлєрї менен машыккан адамда ушул оорулар аз кездешет. Бул кєнїгїїлєр физиологиялык жактан муундардын иштешин
жакшыртат. Омуртка тутумдарына
абдан пайдалуу. Сєєктєрдї бекемдеп, булчуўдарды чоюп, физикалык
абалды чыўдайт. Негизи профилактика їчїн жумасына 2 же 3 жолу, 2 сааттан машыкса болот. Ал
эми оорусун айыктырам дегендер
кїн сайын машыгуусу керек.
Устатым Макен Исаков менен
быйылкы жайда Ысык-Кєлдє Тайцзи, Ци-гун программалары боюнча єткєн машыгууларга чогуу катышып жїрдїк. Агай Орусиядан
жылына бир жолу келет. Челябинск шаарында жашайт. Жашы
76да. Машыгуу эртеў мененки 6да,
кечки 10до болот. Биз менен теўме теў, эки маал машыгат. Мындай жашта адамдар кєнїгїїлєрдї
бир эле жолу кайталашы мїмкїн.
Деми кыстыгып, жїрєгї тез согуп,
кыйналып калышат. Устатым кїн
сайын машыкканы їчїн кайраттуу, демдїї. Иммунитети кїчтїї,
ден соолугу жакшы.

ТАЙ-ЦЗИНИН
ФИЛОСОФИЯСЫ –
УНИКАЛДУУ ГАРМОНИЯ
- Ийне саюудан, чекит массажынан, дары чєптєрдєн же медикаменттерден жакшы айыкпай калган адамдарга дарыгерлер Ци-гун
менен машыгуу керектигин айтышат. Кытайда ооруканадан чыккан
адамдарга сунушташат. Жапонияда медицина илимдеринин доктору, атактуу хирург Тосихико Яяма кээ бир хирургиялык жол менен чечиле турган ооруларды Цигун менен операциясыз эле айыктырса болорун белгилеген. Бул

СЄЄКТЄР 18 ЖАШТАН 25
ЖАШКА ЧЕЙИН КАТЫЙТ

боюнча абдан кызыктуу, фундаменталдуу “Ци терапия” деген китебинде баяндаган.
Негизи Тай-цзи менен Ци-гун
єнєрлєрї кошулганда кїчїнє кирет. Экєєсїн бирдей алып кеткенде
абдан жакшы натыйжа берет. Тайцзинин философиясы абдан уникалдуу. Ден соолукту гана чыўдабастан, їй-бїлєдє, достордун арасында, мамлекеттик иштерде, саясатта, кайда болбосун анын философиясын колдоно турган болсок,
уникалдуу гармонияга жеткирет.

ЖАШТАР АРАСЫНДА
СКОЛИОЗ КЄП
- Азыр остеохондроз, сколиоз
менен ооругандар абдан кєп. Остеохондроз моюнда, кєк желкеде,
арка омурткаларында жана белде болот. Ал эми сколиоз – жалпы
омуртка тутумунун кєйгєйї.
Айрыкча жаш балдар арасында
абдан кєп. Сколиоз бара-бара ар
кандай ооруларды пайда кылат.
Кытайларда “омуртка улуу мырза, жїрєк кичїї мырза” деп айтылып, айрыкча адамдын тулку боюн
кармап турган омурткага кєўїл бурушат.
Сколиоз - омуртка тутумунун тїзїлїшїндєгї єзгєрїїлєр. Бала отуруп, туруп баса баштаганда калыптанат жана окуучуларда кєбїрєєк
кездешет. Анын кїчєшїнє итий, начар тамактануу, витаминдердин жетишсиздиги тїрткї болот. Ичтеги
баланын туура эмес єрчїшїндє тубаса сколиоз пайда болот.
Азыр балдар арасында сколиоздун абдан кєбєйїп кеткенинин дагы бир себеби, кай жерди караба,
балдардын болобу, чоў кишилердин болобу колдорунан мобилдик
телефон тїшпєйт. Ылдыйды караган моюнга он мїнєттєн кийин
эле салмак кошула баштайт. 20 мїнєттєн кийин 7 кг салмакты коюп

- Сєєк сынса отуз жашка чейин тез бїтїп, тез айыгат. Бул
убакта табият колдойт. 30 жаштан кийин тескерисинче, табият
организмге каршы иштей баштайт. Бул учурда адам єзїнє кєбїрєєк кєўїл бура башташы керек. Негизи балам оорубасын
десек, аларга жаш кезинен эле
кєнїгїїлєрдї жасаганга їйрєтїї керек.
Илгери мага кєрїнгєнї уйгур
улутундагы 14 жаштагы бала келчї. Кичинекей кезинде катуу жаракат алып, омурткасы ийрейип,
бою єспєй калган. Бир курс дарылануудан кийин бою 4 сантиметрге єстї. Кєнїгїїлєрдї бир кїндє
кеминде 2, болбосо беш жолудан
жасоону айттым. Балдардын ден
соолугунда энелердин ролу абдан
чоў. Ээрчитип келген апасы уулунун ден соолугу їчїн кїрєшїп,
ар бир айтылгандарды так аткарып, катуу кєзємєлдєгєн. Дарылануудан кийин ал жигиттин омурткалары ордуна тїшкєн. Азыр узун
бойлуу, келбеттїї жигит.

ОМУРТКАГА КАТУУ
МАМИЛЕ ЖАСООГО
БОЛБОЙТ
- Кацудзо Нишинин “Алтын эрежелер” деген китебинде: “Биринчи
алтын эреже катуу тєшєк, экинчиси катуу жаздык” деп айтылат.
Андан кийин кєнїгїїлєр турат.
Мисалы, кїндїзї биз ойгоо кезде
омурткаларды тїз кармап жїрєбїз.
Ал эми тїндєсї 3-4 саат эле омурткага туура келбеген абалда уктап
калсак жана бул кїнїгє кайталанып адатка айланса, омурткаларда
жылышуу процесси жїрє баштайт.
Чалкалап жатканда адам єтє
бийик эмес же жаздыкты койбой
деле жатса болот. Капталдап жатканда ийинди басып жатпоо керек.
Мага кєрїнгєнї келген кишилерге капталдан жатканда ийиндер
кандай абалда турушу керектигин
кєргєзїп берем. Туура эмес жатып,
омуртка тутумунун бузулуусунан
улам ар кайсы жерибиз ооруй берет. Физиологиялык оорулардын
90%ы биринчи кезекте омурткадан
башталат. Мисалы, моюн омурткадан кєзгє кеткен нерв кысылып калса, убакыттын єтїшї менен кєрїї начарлай баштайт. Салттуу медицина же болбосо батыш

медицинасы кєбїнчєсї ооруган
жерди гана дарылайт. Оорунун
себеби кайдан келгенин карабайт.
Кєздї канчалык дарылабасын, ал
натыйжа бербейт. Моюн омурткасын айыктыруу їчїн кєнїгїїлєрдї жасоо керек. Моюнду азыр кээ
бир жерлерде карсылдатып катуу
бурашат. Бул такыр туура эмес.
Аны абайлап спортсмендерге, кїн
сайын кєнїгїїлєрдї жасап жїргєн кишилерге жасаса болот. Катуу кырсылдатып бураганды кальцийи жетиштїї адам кєтєрєт. Ал
эми кальций жетишпеген адамда
грыжа же протрузия пайда болушу
мїмкїн. Ошондуктан “катуу мамиле” омурткага болбойт. Он миўдеген адамдардын омурткасын укаладым. Канчалык омуртканы тїшїнїп, тааныган сайын аны ошончолук абайлайсыў. Анткени, кичинекей эле нерв клеткалары тоодой чоў ооруну пайда кылат. Туура эмес мамиле 10 жылдан кийин
да чоў маселе жаратышы мїмкїн.
Ошондуктан, биз Ци-гун, Тай-цзи
кєнїгїїлєрїн сунуштайбыз. Йоганын кєнїгїїлєрї омуртка тутуму
їчїн табылгыс дары.

40тан АШЫК КИТЕП
ЖАЗДЫМ
- Кыргызстан эли ден соолукка
єзгєчє маани берип, атайын программа менен жашасак дейм. Китеп окуп, билим алуу, илим їйрєнїї – адамдык сапатты бийик деўгээлге чыгарат. Чыгыш жана Батыш медицинасы, философиясы,
психологиясы, тарых, кєркєм чыгармалар, улуу инсандардын ємїр
баяндары, экономика, мамлекеттик башкаруу системалары, идеология ж.б. темалар тууралуу бир
нече китептерди окуп, илимгебилимге кызыгуум барган сайын
кїч алууда. 40тан ашык китеп жазып, сегиз китепти жарыкка чыгардым. Улуттук идеологияга салым
кошсом деген максатта “Кыргызча
тактык 5 мїнєт эрте” деген китеп
жазгам. Экинчиси, кыргыздар эртеў
мененки кєнїгїїлєрдї жасап, машыгышса деген жакшы ниетте кєнїгїїлєрдєн турган “Кыргыздар таўды сурья-намаскар менен тосушат”
деген китебим орусча котормосу менен чыкты. Эртеў менен кїн чыгыпчыга электе кїндї тосуп кєнїгїї жасоо ден соолукка абдан пайда. Таўкы кїндїн энергиясы менен омуртка, ийин, бел, бут, тизе, чыканак
бардык муундар иштейт.
Єзїбїздє єндїрїлгєн нукура,
экологиялык жактан таза тамакаштарды сатып алсак деген ойду
камтып “Кыргыз кыргыздан соода кылат” деген китебимде єлкєнїн экономикалык абалы тууралуу жазылган. 2-3 жыл мурда
“Кыргыз їйгє киргенде дароо колун жууйт” деген дагы китепче чыгардым. Андан кийин кєп узабай
пандемия мезгилинде колду їйгє
киргенде таза жууш керек деген тема актуалдуу маселеге айланды.
Акыркы китебим “Кыргыздын 7
кїндїк майрамы” деп аталат. Анда кыргыздар кайгы-капаны унутуп, позитив менен ар бир кїндї
майрамдагыдай єткєрсє деген ойлор, идеялар айтылган. Мындан
сырткары “Тай-цзи сыры ачылсын”, “Император каган массажы”, “Тай-цзи керемети – 27 форма” деген китептеримди жарыкка
чыгардым. «Ци-гун – ХХI кылымдын медицинасы», «Ийкемдїїлїк
– ийгиликтин ачкычы», «Кыргыз
айымдары – Кыргызстанды сактап
калат», «Мекенчилдик – Кыргызстанды єнїктїрєт», «Тай-цзи терапия», «Медиативдїї сїйїї адамдын бактысын ачат» деген китептерим басууга даяр турат.
Бактыгїл КУЛАТАЕВА

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЄКМЄТЇНЇН 2009-ЖЫЛДЫН 18-ДЕКАБРЫНДАГЫ
№791 "КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЄЗГЄЧЄ КЫРДААЛДАР МИНИСТРЛИГИНЕ
КАРАШТУУ СУУЧУЛДАРДЫ ДАЯРДОО ЖАНА СУУ АЛДЫНДАГЫ
ТЕХНИКАЛЫК ИШТЕРДИ АТКАРУУ БОРБОРУ (СУУЧУЛДАР КЫЗМАТЫ)
ЖЄНЇНДЄ" ТОКТОМУНА ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ КИРГИЗЇЇ ТУУРАЛУУ

АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ И
ИНВЕСТИРОВАНИЯ СООБЩЕСТВ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (АРИС)

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

Второй Проект Регионального Экономического Развития
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ВАКАНТНУЮ ПОЗИЦИЮ:

ТОКТОМУ

Специалиста по грантам и ГЧС

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªçãº÷º êûðäààëäàð ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó Ñóó÷óëäàðäû äàÿðäîî æàíà
ñóó àëäûíäàãû òåõíèêàëûê èøòåðäè àòêàðóó áîðáîðóíóí (Ñóó÷óëäàð êûçìàòû) êûçìàòêåðëåðèíèí ýìãåãèíå àêû òºëºº ñèñòåìàñûí ºðê¿íäºò¿¿ æàíà èðåòêå êåëòèð¿¿ ìàêñàòûíäà, "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13, 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:
1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2009-æûëäûí 18-äåêàáðûíäàãû ¹791 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªçãº÷º êûðäààëäàð ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó Ñóó÷óëäàðäû äàÿðäîî æàíà ñóó àëäûíäàãû òåõíèêàëûê èøòåðäè àòêàðóó áîðáîðó (Ñóó÷óëäàð êûçìàòû) æºí¿íäº" òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð
êèðãèçèëñèí:
1) òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû 11-ïóíêò ìåíåí òîëóêòàëñûí:
"11. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªçãº÷º êûðäààëäàð ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó Ñóó÷óëäàðäû äàÿðäîî æàíà
ñóó àëäûíäàãû òåõíèêàëûê èøòåðäè àòêàðóó áîðáîðóíóí (Ñóó÷óëäàð êûçìàòû) êûçìàòòûê ìàÿíàëàðûí
ýñåïòºº ¿÷¿í íåãèç áîëóï ñàíàëóó÷ó ìèíèìàëäóó áàçàëûê ñòàâêà 7 040 ñîì ºë÷ºì¿íäº áåëãèëåíñèí.";
2) æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªçãº÷º êûðäààëäàð ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó Ñóó÷óëäàðäû äàÿðäîî æàíà ñóó àëäûíäàãû òåõíèêàëûê èøòåðäè àòêàðóó áîðáîðóíóí
(Ñóó÷óëäàð êûçìàòûíûí) êûçìàòêåðëåðèíå ýìãåê àêû òºëºº ¿÷¿í òàðèôòèê òîð÷î óøóë òîêòîìäóí òèðêåìåñèíå ûëàéûê ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí;
3) æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªçãº÷º êûðäààëäàð ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó Ñóó÷óëäàðäû äàÿðäîî æàíà ñóó àëäûíäàãû òåõíèêàëûê èøòåðäè àòêàðóó áîðáîðóíóí (Ñóó÷óëäàð êûçìàòû) áþäæåòòèê áóëàêòàðäàí êàðæûëàíóó÷ó êûçìàòêåðëåðèíå ýìãåê àêû òºëººí¿í øàðòòàðû æºí¿íäº æîáîäî:
- IV áºë¿ì¿ ê¿÷¿í æîãîòòó äåï òààíûëñûí;
- VI áºë¿ì¿í¿í 32-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
"32. Áîðáîðäóí æåòåê÷èñèíå êûçìàòêåðëåðãå ºçãº÷º ìààíèë¿¿ èøòè àòêàðãàíäûãû, òàòààëäûãû, ñàïàòû, èøèíèí íàòûéæàëàðû, ÷ûãàðìà÷ûëûê æàíà êåñèïòèê äåìèëãåñèí êºðñºòêºíä¿ã¿ æàíà ÷åíåìãå
ñàëûíáàãàí èøòºº ðåæèìè ¿÷¿í êûçìàòòûê ìàÿíàñûíûí 25 ïàéûçûíà ÷åéèí ¿ñòºê áåëãèëºº óêóãó áåðèëåò. Êºðñºò¿ëãºí ¿ñòºêòºð òàïøûðìàëàðäû ºç óáàãûíäà àòêàðáàãàíäà, èøòèí ñàïàòû íà÷àðëàãàíäà
æå ýìãåê òàðòèáè áóçóëãàíäà æîêêî ÷ûãàðûëàò æå àçàéòûëàò.".
2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ôèíàíñû ìèíèñòðëèãè "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 2022-æûëãà ðåñïóáëèêàëûê áþäæåòè æàíà 2023-2024-æûëäàðãà áîëæîëó æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíà ºçãºðò¿¿ëºðä¿ êèðãèç¿¿ òóóðàëóó" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí äîëáîîðóí äàÿðäîîäî
òèåøåë¿¿ ºçãºðò¿¿ëºðä¿ êàðàñûí.
3. Áóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíóóãà òèéèø æàíà 2022-æûëäûí 1-àâãóñòóíàí òàðòûï ê¿÷¿íº êèðåò.
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð
Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû
Áèøêåê øààðû, 2022-æûëäûí 23-àâãóñòó, ¹471

À.ÆÀÏÀÐÎÂ

•
•

•
•
•
•
•

Çàèíòåðåñîâàííûå êàíäèäàòû äîëæíû çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ/àâòîðèçîâàòüñÿ â êà÷åñòâå Êàíäèäàòà íà âàêàíñèþ (ðåçþìå íà ðóññêîì
è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ, ñ óêàçàíèåì êîíòàêòíîãî òåëåôîíà è ýëåêòðîííîé ïî÷òû), íà ñàéòå ÀÐÈÑ è ïîäàòü çàÿâêó íà ó÷àñòèå â äàííîì
îòáîðå äî 15.00 ÷àñîâ 9 ñåíòÿáðÿ 2022 ã.
Àãåíòñòâî ðàçâèòèÿ è èíâåñòèðîâàíèÿ ñîîáùåñòâ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè 720040, ã. Áèøêåê, óë. Áîêîíáàåâà, 102, êàáèíåò ¹11 òåë.: + 996 (312) 62-07-52, 30-18-05 (äîï.116), ôàêñ: + 996
(312) 62-47-48, e-mail: zakupki@aris.kg
Ñ/Î-396

АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ И
ИНВЕСТИРОВАНИЯ СООБЩЕСТВ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (АРИС)

ОАО «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИПОТЕЧНАЯ КОМПАНИЯ»
ОБЪЯВЛЯЕТ ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
для реализации двухэтажного жилого дома, расположенного по адресу: Чуйская область,
Аламудунский р-н, с. Орто-Сай, ж/г «Сары-Озон», ул. 3-я линия №7.
Ïóáëè÷íûå òîðãè ñîñòîÿòñÿ 26 ñåíòÿáðÿ 2022 ãîäà â 15.00 ÷àñîâ.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà – ã. Áèøêåê, óëèöà Òîêòîãóëà, 228.
Àóêöèîí ñîñòîèò èç îäíîãî ëîòà. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ áëàíêà íåîáõîäèìî îáðàòèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Áèøêåê,
óë. Òîêòîãóëà, 228.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî âíåñòè ãàðàíòèéíûé âçíîñ â ðàçìåðå 20 000 (äâàäöàòü òûñÿ÷)
ñîìîâ è äî íà÷àëà òîðãîâ ïîäàòü çàÿâêó.
Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå çàêàí÷èâàåòñÿ 23 ñåíòÿáðÿ 2022 ã., 16.00 ÷.
Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: ÎÀÎ «Ãîñóäàðñòâåííàÿ Èïîòå÷íàÿ Êîìïàíèÿ».
Äëÿ äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè îáðàùàòüñÿ â Îòäåë çàêóïîê è óïðàâëåíèÿ æèëèùíûì ôîíäîì ïî
àäðåñó: ã. Áèøêåê, óë. Òîêòîãóëà, 228, òåë.: (0700) 11-18-87, (0312) 61-06-80.
Íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè
Îáùèå ñâåäåíèÿ

ÎÀÎ «Ãîñóäàðñòâåííàÿ Èïîòå÷íàÿ Êîìïàíèÿ»
äâóõýòàæíûé æèëîé äîì, ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: ×óéñêàÿ îáëàñòü,
Àëàìóäóíñêèé ð-í, ñ. Îðòî-Ñàé, æ/ã «Ñàðû-Îçîí», óë. 3-ÿ ëèíèÿ ¹7
1 ëîò: äâóõýòàæíûé æèëîé äîì, îáùåé ïëîùàäüþ - 364,55 êâ.ì., æèÏëîùàäü
ëîé ïëîùàäüþ - 215,56 êâ.ì.
Èíûå óñëîâèÿ ïî äîãîâîðó
Òåõíè÷åñêîå ñîñòîÿíèå: îòëè÷íîå
68 755 000,0 (øåñòüäåñÿò âîñåìü ìèëëèîíîâ ñåìüñîò ïÿòüäåñÿò
Ñòàðòîâàÿ öåíà àóêöèîíà
ïÿòü òûñÿ÷) ñîìîâ
Öåíà çà øàã ïîâûøåíèÿ
1 000 (îäíà òûñÿ÷à) ñîìîâ
Íà÷àëî àóêöèîíà
26 ñåíòÿáðÿ 2022 ãîäà 15.00 ÷àñîâ
Ìåñòî ïðåäâàðèòåëüíîãî ïðîâåäå- ã. Áèøêåê, óë. Òîêòîãóëà, 228
íèÿ àóêöèîíà
Ïðèìå÷àíèå

ОАО «ЧАКАН ГЭС»
ПРОВОДИТ КОНКУРС
по реализации следующих
автотранспортных средств по
оцененной стоимости:
-

Lexus LS 460 2008 ã.â. - 764 993
ñîì;
Ìàçäà 626 1998 ã.â. - 123 713 ñîì;
Ìåðñåäåñ-Áåíñ Å220 1994 ã.â. 173 238 ñîì;
Ñóáàðó Ëåãàñè 2000 ã.â. - 179 826
ñîì;
ÏÀÇ 23053 2003 ã.â. - 131 674 ñîì.

Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ î äàííîì êîíêóðñå îïóáëèêîâàíà íà ñàéòå
ÎÀÎ «×àêàí ÃÝÑ» - Chakan.kg.»
Ñ/Î-397

ОАО «ЕВРАЗИЙСКИЙ
СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК»
г.Бишкек, ул.Ибраимова, 40/1
НАСТОЯЩИМ УВЕДОМЛЯЕТ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ:
23 àâãóñòà 2022 ãîäà ïðîâåäåíà ðåãèñòðàöèÿ ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà ëèöåâîé ñ÷åò Ìèíèñòåðñòâà öèôðîâîãî ðàçâèòèÿ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè îò Ôîíäà ïî óïðàâëåíèþ ãîñèìóùåñòâîì ïðè Ìèíèñòåðñòâå ýêîíîìèêè è êîììåðöèè Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè ñëåäóþùèå ïðîñòûå èìåííûå àêöèè:
KG 0101104014 – 278074 ýêç., îáùåé íîì. ñòîèì. 5561480
ñîì, äîëÿ â ÓÊ 1,85%; KG 0104104011 – 250000 ýêç., îáùåé
íîì. ñòîèì. 5000000 ñîì, äîëÿ â ÓÊ 1,67%; KG 0105104010
– 2735000 ýêç., îáùåé íîì. ñòîèì. 54700000 ñîì, äîëÿ â
ÓÊ 18,23%; KG0106104019 – 372421 ýêç., îáùåé íîì. ñòîèì.
7448420 ñîì, äîëÿ â ÓÊ 2,48%; KG 0107104018 – 3348505
ýêç., îáùåé íîì. ñòîèì. 66970100 ñîì, äîëÿ â ÓÊ 22,32%;
KG 0108104017 – 4 500 000 ýêç., îáùåé íîì. ñòîèì. 90000000
ñîì, äîëÿ â ÓÊ 30,00%.

ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÎÍÍÛÅ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß:
Âûñøåå îáðàçîâàíèå â îáëàñòè ýêîíîìèêè, ôèíàíñîâ èëè äðóãîé ñîîòâåòñòâóþùåé îáëàñòè. Ñòåïåíü ìàãèñòðà áóäåò ðàññìàòðèâàòüñÿ êàê ïðåèìóùåñòâî;
Ìèíèìóì òðè ãîäà ñîîòâåòñòâóþùåãî îïûòà ðàáîòû ñ îïåðàöèîííûìè ïðîãðàììàìè, âêëþ÷àÿ, íî íå îãðàíè÷èâàÿñü: óïðàâëåíèå èëè ïîìîùü â àäìèíèñòðèðîâàíèè ãðàíòîâûõ ïðîãðàìì
èëè äðóãèõ ñîîòâåòñòâóþùèõ ïðîãðàìì, ó÷àñòèå â ðåàëèçàöèè
ãðàíòîâûõ ïðîãðàìì èëè äðóãèõ ñîîòâåòñòâóþùèõ ïðîãðàìì
è/èëè îïûò ðåàëèçàöèè èíôîðìàöèîííî-ïðîñâåòèòåëüñêèõ ïðîãðàìì, íàïðàâëåííûõ íà ÌÑÏ, ìîáèëèçàöèþ ñîîáùåñòâ, ñîçäàíèå ðàáî÷èõ ìåñò è ñìåæíûå îáëàñòè; èç íèõ íå ìåíåå 2 ëåò â
îáëàñòè ðàçðàáîòêè/óïðàâëåíèÿ ãðàíòàìè è ãðàíòîâûìè êîíòðàêòàìè;
Ïîäòâåðæäåííûé îïûò ïðåäïî÷òèòåëüíî â îáëàñòè ðàçðàáîòêè/
óïðàâëåíèÿ ãðàíòàìè è ãðàíòîâûìè êîíòðàêòàìè, ñáîðà ñðåäñòâ
è ñâÿçåé ñ îáùåñòâåííîñòüþ;
Äâóõëåòíèé îïûò ðàçðàáîòêè ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè, ðóêîâîäñòâ è àíàëèòè÷åñêèõ îò÷åòîâ;
Ïîäòâåðæäåííûé îïûò â ïîäãîòîâêå îò÷åòíûõ äîêóìåíòîâ è
ïîääåðæàíèè ñâÿçè ñ äîíîðàìè;
Ñâîáîäíîå âëàäåíèå êûðãûçñêèì è ðóññêèì ÿçûêàìè. Çíàíèå
àíãëèéñêîãî ÿçûêà áóäåò ïðåèìóùåñòâîì;
Êîìïüþòåðíûå íàâûêè: Ïðîãðàììû Microsoft Office, âêëþ÷àÿ
MS Project.

Второй Проект Регионального Экономического Развития
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ВАКАНТНУЮ ПОЗИЦИЮ:

Инженера проекта
•

•
•
•
•
•
•

ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÎÍÍÛÅ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß:
Ñòåïåíü áàêàëàâðà èëè ýêâèâàëåíò â îáëàñòè ïðîåêòèðîâàíèÿ, ãðàæäàíñêîãî/ìóíèöèïàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ãðàäîñòðîèòåëüñòâà, ïðîìûøëåííîãî èëè ñòðîèòåëüíîãî ðàçâèòèÿ èëè ëþáîé äðóãîé ñîîòâåòñòâóþùåé èíæåíåðíîé îáëàñòè;
Íå ìåíåå äåñÿòè ëåò ïðîôåññèîíàëüíîãî îïûòà â ïðîåêòèðîâàíèè è ñòðîèòåëüñòâå ãîðîäñêèõ, ìóíèöèïàëüíûõ èëè äðóãèõ
ñîîòâåòñòâóþùèõ èíôðàñòðóêòóðíûõ îáúåêòîâ;
Ïÿòü ëåò ïîäòâåðæäåííîãî îïûòà â îáëàñòè ñòðîèòåëüíîãî íàäçîðà;
Òðè ãîäà îïûòà ðàáîòû â ïðîåêòàõ, ôèíàíñèðóåìûõ ìåæäóíàðîäíûìè äîíîðàìè è ôèíàíñîâûìè ó÷ðåæäåíèÿìè;
Çíàíèå ñòðîèòåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà Êûðãûçñòàíà è ñîîòâåòñòâóþùèõ ÑÍèÏ;
Ñâîáîäíîå âëàäåíèå ðóññêèì è êûðãûçñêèì ÿçûêàìè. Çíàíèå
àíãëèéñêîãî ÿçûêà áóäåò ïðåèìóùåñòâîì;
Çíàíèå AutoCAD, ArchiCAD è äðóãèõ èíæåíåðíûõ èíñòðóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðàáîòû íàä ïðîåêòîì.

Çàèíòåðåñîâàííûå êàíäèäàòû äîëæíû çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ/àâòîðèçîâàòüñÿ â êà÷åñòâå Êàíäèäàòà íà âàêàíñèþ (ðåçþìå íà ðóññêîì
è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ, ñ óêàçàíèåì êîíòàêòíîãî òåëåôîíà è ýëåêòðîííîé ïî÷òû), íà ñàéòå ÀÐÈÑ è ïîäàòü çàÿâêó íà ó÷àñòèå â äàííîì
îòáîðå äî 18.00 ÷àñîâ 9 ñåíòÿáðÿ 2022 ã.
Àãåíòñòâî ðàçâèòèÿ è èíâåñòèðîâàíèÿ ñîîáùåñòâ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè 720040, ã. Áèøêåê, óë. Áîêîíáàåâà, 102, êàáèíåò ¹11 òåë.: + 996 (312) 62-07-52, 30-18-05 (äîï.116), ôàêñ: + 996
(312) 62-47-48, e-mail: zakupki@aris.kg
Ñ/Î-396

Â ñâÿçè ñ óòåðåé
ñâèäåòåëüñòâà î
ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè ÈÏ Áàêèðîâà
Ðîçàõàí Òóðäóìàìáåòîâíà
êîä ÎÊÏÎ 26261596,
ÈÍÍ 11501196400606 ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-625

Àðàâàí ðàéîíóíäàãû
Ìàíãûò àéûë ºêìºò¿í¿í
Êåñåê àéûëûíäàãû “Êåñåê”
ìå÷èòèíèí Á ¹015117
ìàìëåêåòòèê àêòûñû
æîãîëãîíäóãóíà áàéëàíûøòóó
æàðàêñûç äåï òàáûëñûí.
Ï/Ï-402

Б.Бейшеналиева атындагы Кыргыз мамлекеттик
маданият жана искусство
университетинин эмгек жамааты Кыргыз эл жазуучусу, Токтогул сыйлыгынын
лауреаты, ТЇРКСОЙ уюмунун башкы катчысы Султан
Раевге атасы
АКИМдин
мезгилсиз дїйнє салгандыгына байланыштуу тереў кайгыруу менен кєўїл
айтат.

Í-624

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити
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2022-ЖЫЛДАРГА КАРАТА БЮДЖЕТТИК
МЕКЕМЕЛЕР ЇЧЇН ЭЛЕКТР,
ЖЫЛУУЛУК ЭНЕРГИЯСЫН ЖАНА
ЖАРАТЫЛЫШ ГАЗЫН КЕРЕКТЄЄНЇН
ЛИМИТТЕРИН БЕКИТЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
ЭНЕРГЕТИКА МИНИСТРЛИГИНИН

ЖОГОЛДУ

ОАО «УЧКУН»

УТЕРЯ

СООБЩАЕТ О НИЖЕУКАЗАННОМ СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
Решением Совета директоров ОАО «Учкун» от 22 августа
2022 года Кенекеев Д.А. освобожден от занимаемой должности
Генерального директора
ОАО «Учкун» в связи с переходом на другую работу.
Решением Совета директоров ОАО «Учкун» от 23 августа 2022 года
Генеральным директором ОАО «Учкун» избран Султанов Бакытбек
Мураталиевич.

Êàëìóðçàåâ Àñàí
Îðóíáàåâè÷êå òèåøåë¿¿
æåð ¿ë¿ø¿í¿í ê¿áºë¿êòºð¿
¹0125672 (11.03.2020-æ.),
¹0037334 (11.03.2020-æ.)
æîãîëãîíäóãóíà áàéëàíûøòóó
æàðàêñûç äåï òàáûëñûí.

Старший судебный исполнитель
ПССИ Жайылского района

Â ñâÿçè ñ óòåðåé
ñâèäåòåëüñòâà î
ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè ÈÏ Àìèðîâ
Ðàäèê Çàêèåâè÷
êîä ÎÊÏÎ 25920428,
ÈÍÍ 23108196700150 ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

БУЙРУГУ
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí 2021-æûëäûí 30-ñåíòÿáðûíäàãû ¹191 “Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ýêîíîìèêà òàðìàêòàðûí æàíà êàëêûí 2021/2022-æûëäàðäàãû ê¿ç-êûø ìåçãèëèíå äàÿðäîîíóí æ¿ð¿ø¿ æºí¿íäº” òîêòîìóíóí 6, 8-ïóíêòòàðûí,
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí 2021-æûëäûí
15-íîÿáðûíäàãû ¹247 “Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýíåðãåòèêà ìèíèñòðëèãèíèí ìàñåëåëåðè æºí¿íäº” òîêòîìóíà ûëàéûê, áþäæåòòèê êåðåêòºº÷¿ëºðä¿ ýíåðãåòèêàëûê èçèëäººí¿í æûéûíòûêòàðûí
ýñêå àëóó ìåíåí êîììóíàëäûê êûçìàòòàðäû òºëººãº áþäæåòòèê
óþìäàðãà áºë¿íãºí áþäæåòòèê êàðàæàòòàðäû ñàðàìæàëäóó ïàéäàëàíóóíó êàìñûç êûëóó ìàêñàòûíäà áóéðóê êûëàáûç:
1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýíåðãåòèêà ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó Ýíåðãåòèêà æàíà ýêîíîìèêà èëèìèé-èçèëäºº èíñòèòóòó òàðàáûíàí àëûíãàí ýëåêòð, æûëóóëóê ýíåðãèÿñûí æàíà æàðàòûëûø
ãàçûí êåðåêòººí¿í ëèìèòòåðèíèí òàêòàëãàí ÷î¢äóêòàðûí ýñêå
àëóó ìåíåí 2022-æûëãà ðåñïóáëèêàëûê æàíà æåðãèëèêò¿¿ áþäæåòòåðäåí êàðæûëàíóó÷ó áþäæåòòèê óþìäàð ¿÷¿í æåêå êåðåêòºº
¿÷¿í ýëåêòð, æûëóóëóê ýíåðãèÿñûí æàíà æàðàòûëûø ãàçûí êåðåêòºº ëèìèòòåðè óøóë áóéðóêòóí òèðêåìåñèíå ûëàéûê áåêèòèëñèí.
2. Ðåñïóáëèêàëûê æàíà æåðãèëèêò¿¿ áþäæåòòåðäåí êàðæûëàíóó÷ó áþäæåòòèê óþìäàðãà ñóíóøòàëñûí:
– áèð æóìàëûê ìººíºòòº óøóë áóéðóê ìåíåí áåëãèëåíãåí ýëåêòð,
æûëóóëóê ýíåðãèÿñûí æàíà æàðàòûëûø ãàçûí êåðåêòººí¿í æûëäûê ëèìèòòåðèí âåäîìñòâîëóê áºë¿ìäºðãº áºë¿øò¿ðñ¿í;
– âåäîìñòâîëóê ìåêåìåëåðãå ýëåêòð, æûëóóëóê æàíà æàðàòûëûø ãàçûí êåðåêòººí¿í ëèìèòòåðèí áåëãèëåíãåí òàðòèïòå
æåòêèðñèí;
– áèð àéëûê ìººíºòòº Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýíåðãåòèêà ìèíèñòðëèãèíå æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýíåðãåòèêà ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó Ýíåðãåòèêà æàíà ýêîíîìèêà èëèìèé-èçèëäºº èíñòèòóòóíà ýëåêòð, æûëóóëóê ýíåðãèÿñûí æàíà
æàðàòûëûø ãàçûí êåðåêòººí¿í áåëãèëåíãåí ëèìèòòåðèí êºðñºò¿¿ ìåíåí âåäîìñòâîëóê ìåêåìåëåðäèí àòàëûøòàðûíûí òîëóê òèçìåñèí áåðñèí;
– àé ñàéûí, îò÷åòòóê àéäàí êèéèíêè àéäûí 15èíå ÷åéèí Êûðãûç
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýíåðãåòèêà ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó Ýíåðãåòèêà æàíà ýêîíîìèêà èëèìèé-èçèëäºº èíñòèòóòóíà ýëåêòð, æûëóóëóê ýíåðãèÿñûí æàíà æàðàòûëûø ãàçûí èø æ¿ç¿íäº êåðåêòººí¿í æàëïû êºëºì¿ æºí¿íäº, àíûí è÷èíäå æåêå ìóêòàæäûêòàðûíà ýíåðãèÿ ðåñóðñòàðûí êåðåêòººí¿í êºëºìäºð¿ æàíà ºëêºí¿í
ðåãèîíäîðóíäàãû âåäîìñòâîëóê ìåêåìåëåð áîþí÷à ñóáàáîíåíòòåð-èæàðà÷ûëàð æºí¿íäº ìààëûìàòòû áåðñèí.
Ìèíèñòð

Ä.ÁÅÊÌÓÐÇÀÅÂ

Áèøêåê øààðû, 2022-æûëäûí 23-àâãóñòó, ¹01-13/138
2022-æûëäàðãà êàðàòà áþäæåòòèê ìåêåìåëåð
¿÷¿í ýëåêòð, æûëóóëóê ýíåðãèÿñûí æàíà
æàðàòûëûø ãàçûí êåðåêòººí¿í ëèìèòòåðèí
áåêèò¿¿ æºí¿íäº áóéðóãóíóí òîëóê ìàçìóíó
ìåíåí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ýíåðãåòèêà
ìèíèñòðëèãèíèí ñàéòûíàí (https://minenergo.gov.kg)
òààíûøñà áîëîò.
Ñ/Î-392

Судебный исполнитель ПССИ Аламудунского района
Чуйской области Алмамбет уулу А.

ОБЪЯВЛЯЕТ ПОВТОРНЫЕ ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ
на заложенное недвижимое имущество, а именно:
имущество - жилой дом с хозпостройками, общей
площадью - 36,1 кв.м., жилой площадью - 25,2 кв.м.,
расположенное на земельном участке - 391,0 кв.м.,
по адресу: Чуйская область, Жайылский район, г. КараБалта, ул.Чапаева, дом №13, идентификационным кодом
единицы недвижимого имущества 7-03-13-0031-0013,
принадлежащее Жаналиевой Асылкан Калыбековне на право
частной собственности, со стартовой ценой в сумме 580 136
(пятьсот восемьдесят тысяч сто тридцать шесть) сом.
Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 28.09.2022 ãîäà â 10.00 ÷àñ. ïî âûøåóêàçàííîìó àäðåñó.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ íåîáõîäèìî âíåñòè 5% ãàðàíòèéíîãî âçíîñà
íà ëèöåâîé ñ÷åò ¹4403062100000207, ÏÑÑÈ Æàéûëñêîãî ðàéîíà.
Ó÷àñòíèê, âûèãðàâøèé ïóáëè÷íûå òîðãè, äîëæåí â òå÷åíèå ïÿòè äíåé
âíåñòè íà ëèöåâîé ñ÷åò ÏÑÑÈ Æàéûëñêîãî ðàéîíà ïîêóïíóþ öåíó çà
âû÷åòîì ñóììû ãàðàíòèéíîãî âçíîñà.

Ñ/Î-389

Ïî âñåì âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ â Æàéûëñêèé ðàéîííûé
ñóä êàá. ¹7, ïî òåë.: (03133) 3-70-20 è 3-70-08 è ñîò. òåë.:
(0555) 10-75-61, îðãàíèçàòîðó òîðãîâ Êàñûìàëèåâó Ð.

Указом Президента Кыргызской Республики №243 от
18 июля 2022 года, Постановления Кабинета Министров
№414 от 29 июля 2022 года, приказа Министерства
образования и науки Кыргызской Республики №1605/1 от
19 августа 2022 года:
реорганизовать Учреждение Кыргызский государственный
технический университет им. И.Раззакова путем присоединения
к нему Учреждения Кыргызский государственный университет
строительства, транспорта и архитектуры им. Н.Исанова.
Í-618

ИТОГИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ

- жилой дом, расположенный по адресу: Чуйская область,
Аламудунский район, с.Кой-Таш, ул.Аблесова №55,
общей полезной площадью - 140,43 кв.м., расположенную
на земельном участке мерою - 1230,0 кв.м.,
и-к: 7-01-17-1001-0013, принадлежащее Акматову
Шамшидину Дуйшеновичу на основании Постановления
Таш-Мойнокского а/о №44 от 16.03.2001 года.
Стартовая цена в сумме 3 598 400 (три миллиона пятьсот
девяносто восемь тысяч четыреста) сомов, заключением
стоимости экспертом - оценщиком ОсОО «Визави.ру».
Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 30 ñåíòÿáðÿ 2022 ãîäà â 10.00 ÷àñîâ â Ïîäðàçäåëåíèè 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. Öåíòðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà ÁÈÊ 440001, íà ëèöåâîé
ñ÷åò Ïîäðàçäåëåíèÿ ñëóæáû ñóäåáíûõ èñïîëíèòåëåé Àëàìóäóíñêîãî
ðàéîíà 4403012100000388, êîä 14238900.
Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå çàêàí÷èâàåòñÿ çà îäèí äåíü
äî íà÷àëà àóêöèîíà.
Ó÷àñòíèê, âûèãðàâøèé ïóáëè÷íûå òîðãè äîëæåí â òå÷åíèå ñåìè
äíåé âíåñòè íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Àëàìóäóíñêîãî ðàéîíà, ïîêóïíóþ öåíó çà âû÷åòîì ñóììû ãàðàíòèéíîãî âçíîñà.

Ñ/Î-386

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

Í-613

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ.
àêòà ñåðèÿ À ¹013845 íà
èìÿ Ôàí-Äå-Øèí Ëþäìèëû
Èâàíîâíû ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-614

Êàðàáàåâà Íóðãóëü
Ìûêòûáåêîâíàãà òèåøåë¿¿
æåð ¿ë¿ø¿í¿í ê¿áºë¿ã¿
¹0013845 æîãîëãîíäóãóíà
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç
äåï òàáûëñûí.

Í-615

Â ñâÿçè ñ óòåðåé
ñâèäåòåëüñòâà î
ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè ÈÏ Ïàÿçîâà
Òóìàð êîä ÎÊÏÎ 27214999,
ÈÍÍ 11502195410089 ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-616

Â ñâÿçè óòåðåé
ñâèäåòåëüñòâà î
ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè ÈÏ Àéäàðàëèåâà
Æàìèëàêàí Îñìîíáåêîâà
êîä ÎÊÏÎ 25274520,
ÈÍÍ 11712196100688 ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Ï/Ï-079

Â ñâÿçè ñ óòåðåé òðóäîâîé
êíèæêè ñåðèÿ VÒ-14 ¹38394
íà èìÿ Áåêòóðîâà Íóðëàíà
Êàäûðêóëîâè÷à ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-617

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ. àêòà
¹0022601 (îò 28.10.2003 ã.)
íà èìÿ Ñóéåðêóëîâîé
Ñàëòàíàò Òóðóñáàåâíû
ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì.

ОАО «КЫРГЫЗАЛТЫН»
Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 23 àâãóñòà 2022 ã.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: ã. Áèøêåê, óë. Àáäóìîìóíîâà, 195
Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: î÷íàÿ ôîðìà
Êâîðóì ñîáðàíèÿ: 99%

Æ.Ä.

ÑÎÁÐÀÍÈÅÌ ÏÐÈÍßÒÛ ÑËÅÄÓÞÙÈÅ
ÐÅØÅÍÈß:
1. Âîçëîæèòü îáÿçàííîñòè Ñ÷åòíîé êîìèññèè íà ïðåäñòàâèòåëÿ
íåçàâèñèìîãî ðååñòðîäåðæàòåëÿ ÎñÎÎ «Ôîíäðåãèñòð» Äæååí÷îðîåâó Í.Ñ.
2. Óòâåðäèòü âíåñåííûå èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ â Áþäæåò ÎÀÎ
«Êûðãûçàëòûí» íà 2022 ãîä.
Ñ/Î-390

ОБЪЯВЛЯЕТ ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

Í-609

Чїй облусунун Сокулук райондук соттук
аткаруучулар кызмат бєлїмї

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ.
àêòà ñåðèÿ × ¹0024947 íà
èìÿ Êàçàêáàåâîé Æûëäûç
Àëòûíáåêîâíû ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-619

Â ñâÿçè ñ óòåðåé
ñâèäåòåëüñòâà î
ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè ÈÏ Áàêòûãóëîâà
Íóðñåëü Æàêûïáåêîâíà
êîä ÎÊÏÎ 012530,
ÈÍÍ 10908198700744 ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-620

Чїй облусунун Сокулук райондук сотунун 2022-жылдын
17-февралындагы ЖИ-2560/21-Ч6 сандуу аткаруу барагынын
єндїрїп алуучу "ЮСиЭйч кредит" жоопкерчилиги чектелген
коомунун пайдасына жалпы насыялык карыз 1 144 822
(бир миллион бир жїз кырк тєрт миў сегиз жїз жыйрма эки
миў) сомду єндїрїп алуучунун соттук кароодо мамлекеттин
пайдасына тєлєгєн 33 596 (отуз їч миў беш жїз токсон алты)
сомун єндїрїї їчїн.
Êàðûçêîð Ñûäûêîâ Òûíàðáåê Ìóêóåâè÷òèí ê¿ðººãº êîþëãàí æàëïû ïàéäàëàíóó àÿíòû - 31,2 ÷àð÷û ìåòð, æàøîî àÿíòû - 12,9 ÷àð÷û ìåòð, 394,8 ÷àð÷û ìåòð æåð òèëêåñèíäå æàéãàøêàí òóðàê æàéû Ñîêóëóê ðàéîíóíóí Íîâîïàâëîâêà àéûë ºêìºò¿í¿í Ïîãðàíè÷íàÿ êº÷ºñ¿í¿í ¹31 ¿é¿í 2022-æûëäûí 3-îêòÿáðûíäà ñààò
10.00äº ýêèí÷è æîëó à÷ûê ñîîäà-ñàòûêòà ñàòûëà òóðãàíäûãûí, ñîîäà-ñàòûêêà êàòûøóóíó êààëàãàí æàðàíäàð ì¿ëêò¿í áàøòàïêû íàðêûíûí 5 ïàéûçûí ñîò àòêàðóó÷óëàðäûí àéìàêòûê áºë¿ì¿íäºã¿ äåïîçèòòèê ýñåáèíå øåðòïóë êàòàðûíäà òºëººñ¿í, îøîíäîé ýëå ñîîäà-ñàòûêêà êàòûøóóíó êààëàãàí æàðàíäàðäûí àðûçäàðû ñîîäà-ñàòûêòûí áàøòàëûøûíà áèð ê¿í êàëãàíäà àÿêòàéò, ñîîäà-ñàòûêòûí
áàøòàïêû áààñû 1 319 657 (áèð ìèëëèîí ¿÷ æ¿ç îí òîãóç ìè¢ àëòû
æ¿ç ýë¿¿ æåòè) ñîìäîí áàøòàëàò.

Í-622

Â ñâÿçè ñ óòåðåé äèïëîìà
ñåðèÿ CD ¹130029885 íà
èìÿ ×î¢àòàåâà Àñûëáåêà
Ìî¢îëäîðîâè÷à ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-621

Â ñâÿçè ñ óòåðåé äèïëîìà
ñåðèÿ ÒÂ-1 ¹133277 íà èìÿ
×îëïîíáàåâîé Ãóëüíàðû
Îðìîíîâíû ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-623

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ëèöåíçèè
ÊÐÈ-2 ¹04825 (îò 13.02.2013 ã.)
"Èññûê-Êóëüñêîé
ìåõàíèçèðîâàííîé áàçû
ïî ðåàãèðîâàíèþ íà
÷ðåçâû÷àéíûå ñèòóàöèè
Ìèíèñòåðñòâà ÷ðåçâû÷àéíûõ
ñèòóàöèé ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.
Ñ/Î-395
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АКСЫ РАЙОНУНУН ЄНЇКТЇРЇЇ ФОНДУНА
2022-ЖЫЛГА КЕЛИП ТЇШКЄН ДОЛБООРЛОРДУ КАРЖЫЛОО МААЛЫМАТЫ
Сом менен
¹

Äîëáîîðäóí àòòàðû

1

3 ñêâàæèíàíû êàëûáûíà
êåëòèð¿¿

2

Àéûë
ºêìºòòºð

Ôîíääîí
Ñìåòàëûê ªçä¿ê
ñóðàëóó÷ó
áààñû
ñàëûì
êàðàæàò

Óòóó÷ó

Óòêàí
ñóììàñû

ªçä¿ê
ñàëûì

Ôîíääîí
ñóðàëóó÷ó
êàðàæàò

Êàðæûëàíäû
ôîíääîí

Êàëãàíû

2022-æûë
Êîø-Äºáº

2899479

299479

2600000

Ìàêñ-Íóð

2622825

299479

2323346

Ñàðû-×åëåê – Êàðà-Æûãà÷
àâòîæîëóíóí æýýãèíäåãè
òðîòóàðëàðäûí êóðóëóøó

Êàðà-Æûãà÷

3354700

500000

2854700

Áåêêóðóëóø

3328991

500000

2828991

3

Ìàçàðäàãû Æå¢èøòèí
30-æûëäûãû àòûíäàãû
êº÷ºí¿í òåïêè÷òåðèí êóðóó

Êåðáåí
ìýðèÿñû

388943

68350

320593

ÝðÓëàí

387186

387186

4

Êàëêòû òåéëºº áîðáîðó

Êåðáåí ïî÷òà

1483488

1483488

Ýë-Áóëàê-Àçèñ

1157792

1157792

5

Æàíàê àéûëûíäàãû
êè÷èôóòáîë àÿíò÷àñûíûí
êóðóëóøó

Êîø-Äºáº
àéûë ºêìºò¿

2273169

1932194

"Ñòèìóë-Ñòðîé
áåðåêå"

2257940

Àðõèòåêòóðà èìàðàòûíûí
êóðóëóøó

Êåðáåí
øààðûíûí
ìýðèÿñû

"Àêñû-ñòðîé
ñåðâèñ"

4000000

6

340975

Æ×Êñû
Æ×Êñû

Æ×Êñû

Æ×Êñû

340975

2323346

Äîêóìåíòè êåëå
ýëåê

328991

Æóìóø æ¿ð¿ï
æàòàò

387186

Îò÷¸òòîðó òîëóê
ýìåñ

92

Îò÷åòòîðó òîëóê
ýìåñ, íåãèçãè
èøè á¿òêºí

1916965

1916965

Äîêóìåíòè êåëå
ýëåê

4000000

4000000

Àðûçäàð
áåðèëãåí, áèðîê
ÌÔ ÊÐ êàðàæàò
áåðãåí æîê

2500000

1157700

Æ×Êñû

14065681 2500000

11565681

Æ×Êñû

7

Êå÷¿¿ àéûëûíäàãû
ñïîðòçàëäû ïîëäîî

Àê-Æîë àéûë
ºêìºò¿

1024764

102500

922264

"Àêñû-ñòðîé
ñåðâèñ"

874101

102500

771601

771601

Äîêóìåíòè êåëå
ýëåê

8

Àëòûíàé è÷êè ÷àðáàëûê
êàíàëûí ðåàáèëèòàöèÿëîî

Æåðãå-Òàë
àéûë ºêì¿ò¿

3500000

500000

3000000

ÑÊ Ðàéí

9434877

500000

8934877

8934877

Äîêóìåíòè êåëå
ýëåê

9

Ñóó ýñåïòåãè÷èí ñàòûï
àëóó

Æà¢û-Æîë
àéûë ºêìºò¿

1332290

332290

1000000

"Òåìèð Ãðóïï"

1332290

332290

1000000

1000000

Äîêóìåíòè êåëå
ýëåê

10 Íàðûí àéûëûíäàãû è÷¿¿÷¿
ñóóãà òåìèð òîñìî îðíîòóó

¯÷-Êîðãîí
àéûë ºêìºò¿

358928

0

0

òåíäåð ºòº ýëåê

Æ×Êñû
Æ×Êñû
Æ×Êñû

358928

Á¿òïºé êàëãàí äîëáîîð
(ïåðåõîäÿùèé)
Êåðáåí øààðûíûí
¯ìºòàëèåâ êº÷ºñ¿íº
òðîòóàð æàñîî

Êåðáåí
ìýðèÿñû

Çàì-Íóð-Ìèð
Æ×Êñû

30681442 4643594

Áàðäûãû 2022-æûëû 7àéãà

26037848

2232706

25396002 2075244

2020-æûëäàí
áåðè ºò¿ï
êåë¿¿äº
23320758

3657700

19663058

Ðåñïóáëèêàëûê áþäæåòòåí êàðàëãàí 35400,0 ñîìäóí è÷èíåí 10620,0 ñîì êðåäèòòººãº êàðàëãàí. 17700,0 ñîì ñîö.-ýêîíîìèêàëûê (50%) äîëáîîðãî, 7080,0 ñîì ñîö.-èíôðàñòðóêòóðàëûê (20%) äîëáîîðãî áºë¿íãºí. Áóë äîëáîîðëîð êàðæûëàíãàí àê÷à êàðàæàòû êàéòàðûëáàéò.
Àêñû ðàéîíäóê ºí¿êò¿ð¿¿ ôîíäóíóí æåòåê÷èñè:

Í.ÀÁÄÛÐÀÌÀÍÎÂ
Ñ/Î-384

Подразделение службы судебных исполнителей
Свердловского района г. Бишкек

Конкурс єткєрїї жєнїндє кулактандыруу!

ПАНФИЛОВ РАЙОНДУК МАМЛЕКЕТТИК АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ОБЪЯВЛЯЕТ ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ

на основании исполнительного листа от 29 октября 2021 года,
выданного Свердловским районным судом г.Бишкек по делу №ГД284/21Б4, о взыскании суммы путем обращение взыскания 1/2 часть
выделенной доли Бескоровайной Тамаре Леонидовне в единице
недвижимости-домостроения, расположенного по адресу: г.Бишкек,
ул.Рязанская, дом 24 «А» идентификационный код; (1-03-04-0030-0140).

- 1/2 часть жилого дома общей полезной площадью - 45,0 кв.м.,
жилой площадью - 38,2 кв.м, на земельный участок много
угольной формы фактическая площадь участка - 231 кв.м.
1972 года постройки, расположенная по адресу: г.Бишкек, ул.
Рязанская, дом 24, принадлежащим должникам Бескоровайной
Тамаре Леонидовне и Бескоровайному Алексею Христофоровичу
на праве собственности, на основании договора купли-продажи
от 30.07.1996 года за №4969 идентификационный код: (1-0304-0030-0140), путем продажи с публичных торгов, с начальной
(стартовой) продажной ценой в размере 1 211 000 (один миллион
двести одиннадцать тысяча) сомов.
Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 30 ñåíòÿáðÿ 2022 ãîäà â 11.00 ÷àñîâ ïî ìåñòó íàõîæäåíèè èìóùåñòâà ïî àäðåñó: ã. Áèøêåê, óë. Ðÿçàíñêàÿ, äîì 24.
Ëèöàì, æåëàþùèì ïðèíÿòü ó÷àñòèå â òîðãàõ íåîáõîäèìî îïëàòèòü
5% íà äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Ñâåðäëîâñêîãî ðàéîíà ã. Áèøêåê ð/ñ
4402042100000489, ïîëó÷àòåëü Öåíòðàëüíîå êàçíà÷åéñòâî ÌÔ ÊÐ,
ÁÈÊ - 440204, êîä ïëàòåæà - 14511900 è îáðàòèòüñÿ ñ çàÿâëåíèåì â
ÏÑÑÈ Ñâåðäëîâñêîãî ðàéîíà ã. Áèøêåê. Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå çàêàí÷èâàåòñÿ çà îäèí äåíü äî íà÷àëà àóêöèîíà.
Ó÷àñòíèê, âûèãðàâøèé ïóáëè÷íûå òîðãè äîëæåí â òå÷åíèè 7 äíåé
âíåñòè íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Ñâåðäëîâñêîãî ðàéîíà ã. Áèøêåê ïîêóïî÷íóþ öåíó çà âû÷åòîì ñóììû ãàðàíòèéíîãî âçíîñà. Îðãàíèçàòîð
òîðãîâ ñóäåáíûé èñïîëíèòåëü Êóíäóçîâ Ó.Ê.
Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó: (0504) 80-08-02.
Â ñâÿçè ñ óòåðåé
ñâèäåòåëüñòâà î
ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè ÈÏ Êèì
Âëàäèñëàâ Äåíèñîâè÷
êîä ÎÊÏÎ 31091962,
ÈÍÍ 22001199501060 ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-606

Í-610

Â ñâÿçè ñ óòåðåé
ñâèäåòåëüñòâà î
ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè ÈÏ Øàðàáèäèíîâ
Íóðëàí Àñàíîâè÷
êîä ÎÊÏÎ 27085757,
ÈÍÍ 22706198501457 ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Äóéøååâ Àñûðàí Æóìàëèåâè÷êå òèåøåë¿¿
ìàìëåêåòòèê àêòûñû ñåðèÿ × ¹001371 æîãîëãîíäóãóíà
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç äåï òàáûëñûí.

Í-607

Кыргыз Республикасынын 2019-жылдын 9-октябрындагы “Мамлекеттик менчикте
турган жер участокторун берїї тартиби жєнїндє жобону бекитїї тууралуу” №535
токтому менен бекитилген ЖОБОнун 71-беренесине ылайык
КОНКУРС ЖАРЫЯЛАЙТ.
Êîíêóðñ ºòêºð¿ë¿¿÷¿ æåð æàíà ê¿í¿: äàðåê Êàéû¢äû øààðû, Ñàäîâûé êº÷ºñ¿ ¹7, Ïàíôèëîâ ðàéîíäóê ìàìëåêåòòèê àäìèíèñòðàöèÿñû ¹208 êàáèíåòèíäå 2022-æûëäûí 23-àâãóñòóíäà ñààò 9.00äºí
17.30ãà ÷åéèí êàáûë àëûíàò.
Ïðåäìåò: Ôðóíçå àéûë àéìàãûíäà æàéãàøêàí ¹1447, ¹1464, ¹1463, ¹1462, ¹1454 êîíòóðëàðûíäà 46,0 ãà æåð òèëêåñèíå (Êàòåãîðèÿñû áîþí÷à ºíºð æàé, òðàíñïîðò, áàéëàíûø, ýíåðãåòèêà, êîðãîíóó æåðëåðè æàíà áàøêà áàãûòòàãû æåðëåð) æûëóóëóê ýëåêòð ñòàíöèÿñûí êóðóó ¿÷¿í èæàðàëûê íåãèçäå 49 æûëäûê óáàêòûëóó ìººíºòòº êîëäîíóó óêóãóíà êîíêóðñ æàðûÿëàéò.
Ìàêñàòû: æûëóóëóê ýëåêòð ñòàíöèÿñûí êóðóó
Èæàðà àêûíûí ñóììàñû: 460 000 ñîì (1 æûëãà)
Êîíêóðñêà êàòûøóóãà àðûçäàðäû êàáûë àëóóíóí àÿêòàãàí ìººíºò¿: 2022-æûëäûí 3-îêòÿáðûíà ÷åéèí.
ÊÎÍÊÓÐÑÒÓÍ ØÀÐÒÒÀÐÛ:
ìàìëåêåòòèê ìåí÷èêòå òóðãàí æåð ó÷àñòîãóíà èæàðà êåëèøèìèí áåêèò¿¿ óêóãóíà êîíêóðñêà êàòûøóóãà àðûç (ôîðìàãà ûëàéûê);
- êåïèëäèê òºã¿ìä¿ òºëºãºíä¿ã¿ æºí¿íäº êâèòàíöèÿ 46000 ñîì;
- àðõèòåêòóðà æàíà êóðóëóø ìàñåëåëåðèí æºíãº ñàëóó÷ó ûéãàðûì óêóêòóó îðãàí òàðàáûíàí áåðèëãåí æåð ó÷àñòîãóíóí æàíà îáúåêòòè æàéãàøòûðóóíóí ýñêèçäèê ïëàíû;
1) æåêå æàêòàð ¿÷¿í:
- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí æàðàíûíûí ïàñïîðòóíóí êº÷¿ðìºñ¿;
2) þðèäèêàëûê æàêòàð ¿÷¿í:
- óþìäóí òîëóê àòàëûøûí æàíà æàéãàøêàí æåðèí êºðñºò¿¿ ìåíåí ìààëûì êàò (þðèäèêàëûê äàðåãè, òåëåôîí æàíà áàøêà ìààëûì äàðåêòåð);
- þðèäèêàëûê æàêòû ìàìëåêåòòèê êàòòîî (êàéðà êàòòîî) òóóðàëóó ê¿áºë¿êò¿í êº÷¿ðìºñ¿;
- óñòàâäûí æàíà óþìäàøòûðóó÷ó êåëèøèìäèí êº÷¿ðìºëºð¿;
- ñàëûê òºëºº÷¿í¿í èäåíòèôèêàöèÿëûê íîìåðèíèí êº÷¿ðìºñ¿ (áîëñî);
- þðèäèêàëûê æàêòûí àòûíàí ÷ûãóóãà æàíà òèéèøò¿¿ á¿ò¿ìäºðä¿ áåêèò¿¿ãº ûéãàðûì óêóê áåðãåí ºê¿ëä¿í àòûíà èøåíèì êàò;
- ýãåð þðèäèêàëûê æàêòûí æåòåê÷èñè (æåêå àòêàðóó÷ó îðãàí) òàðàáûíàí àðûç áåðèëñå, æåòåê÷èãå èæàðà êåëèøèìèí áåêèò¿¿ãº óêóê áåðãåí äîêóìåíò, îøîíäîé ýëå àíûí êûçìàòòûê àáàëûí ê¿áºëºíä¿ðãºí äîêóìåíò òàëàï êûëûíàò;
- ýãåð þðèäèêàëûê æàê òàíäàëãàí êîëëåãèàëäóó àòêàðóó÷ó îðãàí òàðàáûíàí áàøêàðûëñà æàíà èæàðà êåëèøèìèí áåêèò¿¿ãº óøóë îðãàíäûí ìàêóëäóãó æºí¿íäº äîêóìåíò òàëàï êûëûíñà, èæàðà êåëèøèìèí áåêèò¿¿ãº îðãàíäûí ìàêóëäóãóí òàñòûêòàãàí òèéèøò¿¿ ÷å÷èì òàëàï êûëûíàò;
- ºê¿ëä¿í êèì ýêåíäèãèí ûðàñòîî÷ó äîêóìåíòòèí êº÷¿ðìºñ¿ (êîíêóðñêà êàòûøóó ¿÷¿í êàòòîîäî
ò¿ï íóñêàñûí æåêå ºç¿ êºðñºòºò);
- ûéãàðûì óêóêòóó ñàëûê îðãàíûíûí ó÷óðäàãû àéäà êàðûçû æîêòóãó æºí¿íäº ìààëûì êàòû;
- Êûðãûç Ðåïñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿íº êàðàøòóó Ìàìëåêåòòèê ñàëûê êûçìàòûíûí ó÷óðäàãû àéäà êàðûçû æîêòóãó æºí¿íäº ìààëûì êàòû;
- êîíêóðñòóí øàðòòàðûíà øàéêåø êåëãåí êîíêóðñòóê ñóíóøòàð.
-

Ýñêåðò¿¿: êàáûë àëûíãàí äîêóìåíòòåð ò¿ï íóñêàñû æå íîòàðèàëäûê ê¿áºëºíãºí áîëóóñó øàðò.
Í-612

Áàéëàíûø ¿÷¿í òåëåôîíäîð: (03135) 7-51-57, (03137) 5-11-31

Ñ/Î-385
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ПРИГЛАШЕНИЕ
К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ

ПРИГЛАШЕНИЕ
К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ
Номера контрактов: IDA-SRWSSDP-AF-CW-2021-2
Наименование финансирования: Кредит №60880-KG; Грант № D2040-KG
«Проект устойчивого развития сельского водоснабжения и санитариидополнительное финансирование (ПУРСВС-Доп.Фин.)»
1. Ïðåäñòàâëåííûå â ðàìêàõ óêàçàííîãî Ïðîåêòà â ðàñïîðÿæåíèå Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè ñðåäñòâà áóäóò èñïîëüçîâàíû íà ïðèåìëåìûå âûïëàòû ïî Êîíòðàêòó íà
ðàáîòû:
- «Ðåàáèëèòàöèÿ ñèñòåìû âîäîñíàáæåíèÿ ïîäïðîåêòà Êîìñîìîëüñêîå, Ñîêóëóêñêîãî ðàéîíà ×óéñêîé îáëàñòè»;
2. Àãåíòñòâî ðàçâèòèÿ è èíâåñòèðîâàíèÿ ñîîáùåñòâ (ÀÐÈÑ) îò ëèöà Ôðóíçåíñêîãî
àéûë îêìîòó Ñîêóëóêñêîãî ðàéîíà ×óéñêîé îáëàñòè, ïðèãëàøàåò ó÷àñòíèêîâ ïîäàòü çàïå÷àòàííûå êîíêóðñíûå ïðåäëîæåíèÿ äëÿ âûïîëíåíèÿ ñëåäóþùèõ ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò:
- «Ðåàáèëèòàöèÿ ñèñòåìû âîäîñíàáæåíèÿ ïîäïðîåêòà Êîìñîìîëüñêîå, Ñîêóëóêñêîãî ðàéîíà ×óéñêîé îáëàñòè»;
Âàëþòîé êîíêóðñíîãî ïðåäëîæåíèÿ ÿâëÿåòñÿ êûðãûçñêèé ñîì.
3. Çàèíòåðåñîâàííûå ó÷àñòíèêè ìîãóò ïîëó÷èòü äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ è îçíàêîìèòüñÿ ñ òåíäåðíîé äîêóìåíòàöèåé â îôèñå ÀÐÈÑ ïî ñëåäóþùåìó àäðåñó:
Êûðãûçñêàÿ Ðåñïóáëèêà, ã. Áèøêåê, óë. Áîêîíáàåâà, 102, îòäåë çàêóïîê,
òåë.: +996(312) 62-07-52, ôàêñ: +996 (312) 62-47-48,
ý-ïî÷òà: zakupki@aris.kg
èëè íà ñàéòå: www.aris.kg
4. Ïîëíûé êîìïëåêò äîêóìåíòîâ ïî ïîäïðîåêòó â ýëåêòðîííîì âèäå ìîæíî áóäåò ïîëó÷èòü çàèíòåðåñîâàííûìè ó÷àñòíèêàìè òîëüêî ïîñëå ðåãèñòðàöèè íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÀÐÈÑ.
5. Ïðåäòåíäåðíàÿ âñòðå÷à ñ ó÷àñòíèêàìè òîðãîâ ñîñòîèòñÿ â 11.00 ÷àñîâ ìåñòíîãî
âðåìåíè 13 ñåíòÿáðÿ 2022 ãîäà ïî óêàçàííîìó âûøå àäðåñó.
6. Êîíêóðñíûå ïðåäëîæåíèÿ äîëæíû áûòü äîñòàâëåíû â âûøåóêàçàííûé îôèñ íå
ïîçäíåå 23 ñåíòÿáðÿ 2022 ãîäà, 11.00 (ìåñòíîå âðåìÿ) è äîëæíû îñòàâàòüñÿ â
ñèëå â òå÷åíèå 90 äíåé ïîñëå âñêðûòèÿ êîíêóðñíûõ ïðåäëîæåíèé. Çàëîãîâîå îáåñïå÷åíèå Êîíêóðñíîãî ïðåäëîæåíèÿ íå òðåáóåòñÿ, îäíàêî òðåáóåòñÿ ïðåäîñòàâëåíèå Äåêëàðàöèè ãàðàíòèéíîãî îáåñïå÷åíèÿ êîíêóðñíîãî ïðåäëîæåíèÿ. Ó÷àñòíèê
òîðãîâ, îòçûâàþùèé èëè èçìåíÿþùèé ñâîå Êîíêóðñíîå ïðåäëîæåíèå ïîñëå âñêðûòèÿ êîíêóðñíûõ ïðåäëîæåíèé äî èñòå÷åíèÿ ñðîêà åãî äåéñòâèÿ, èëè íå ïîäïèñàâøèé êîíòðàêò, â ñëó÷àå åãî ïðèñóæäåíèÿ, èëè íå ïðåäîñòàâèâøèé ãàðàíòèþ âûïîëíåíèÿ êîíòðàêòà ê ñðîêó, óêàçàííîìó â òåíäåðíîé äîêóìåíòàöèè, àâòîìàòè÷åñêè íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â òåíäåðàõ â ðàìêàõ ïðîåêòîâ, ðåàëèçóåìûõ ÀÐÈÑ,
ñðîêîì íà äâà ãîäà.
Âñå ïðåäëîæåíèÿ, ïîëó÷åííûå ïî èñòå÷åíèè ñðîêà ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé, áóäóò
îòêëîíåíû è âîçâðàùàþòñÿ íåðàñïå÷àòàííûìè.
7. Êîíêóðñíûå ïðåäëîæåíèÿ áóäóò âñêðûòû â ïðèñóòñòâèè ó÷àñòíèêîâ, ïîæåëàâøèõ
ïðèñóòñòâîâàòü, 23 ñåíòÿáðÿ 2022 ãîäà, 11.00 (ìåñòíîå âðåìÿ) â Öåíòðàëüíîì
îôèñå ÀÐÈÑ ïî àäðåñó: Êûðãûçñêàÿ Ðåñïóáëèêà, ã. Áèøêåê, óë. Áîêîíáàåâà,
102, êîíôåðåíö-çàë.

Номера контрактов: IDA-SRWSSDP-AF-CW-2022-2
Наименование финансирования: Кредит №60880-KG; Грант № D2040-KG
«Проект устойчивого развития сельского водоснабжения и санитариидополнительное финансирование (ПУРСВС-Доп.Фин.)»
1. Ïðåäñòàâëåííûå â ðàìêàõ óêàçàííîãî Ïðîåêòà â ðàñïîðÿæåíèå Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè ñðåäñòâà áóäóò èñïîëüçîâàíû íà ïðèåìëåìûå âûïëàòû ïî Êîíòðàêòó íà
ðàáîòû:
- «Ðåàáèëèòàöèÿ ñèñòåìû âîäîñíàáæåíèÿ ïîäïðîåêòà Âèíîãðàäíîå, Àëàìóäóíñêîãî ðàéîíà ×óéñêîé îáëàñòè»;
2. Àãåíòñòâî ðàçâèòèÿ è èíâåñòèðîâàíèÿ ñîîáùåñòâ (ÀÐÈÑ) îò ëèöà Âàñèëüåâñêîãî
àéûë îêìîòó Àëàìóäóíñêîãî ðàéîíà ×óéñêîé îáëàñòè, ïðèãëàøàåò ó÷àñòíèêîâ ïîäàòü çàïå÷àòàííûå êîíêóðñíûå ïðåäëîæåíèÿ äëÿ âûïîëíåíèÿ ñëåäóþùèõ ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò:
- «Ðåàáèëèòàöèÿ ñèñòåìû âîäîñíàáæåíèÿ ïîäïðîåêòà Âèíîãðàäíîå, Àëàìóäóíñêîãî ðàéîíà ×óéñêîé îáëàñòè»;
Âàëþòîé êîíêóðñíîãî ïðåäëîæåíèÿ ÿâëÿåòñÿ êûðãûçñêèé ñîì.
3. Çàèíòåðåñîâàííûå ó÷àñòíèêè ìîãóò ïîëó÷èòü äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ è îçíàêîìèòüñÿ ñ òåíäåðíîé äîêóìåíòàöèåé â îôèñå ÀÐÈÑ ïî ñëåäóþùåìó àäðåñó:
Êûðãûçñêàÿ Ðåñïóáëèêà, ã. Áèøêåê, óë. Áîêîíáàåâà, 102, îòäåë çàêóïîê,
òåë.: +996 (312) 62-07-52, ôàêñ: +996 (312) 62-47-48,
ý-ïî÷òà: zakupki@aris.kg
èëè íà ñàéòå: www.aris.kg
4. Ïîëíûé êîìïëåêò äîêóìåíòîâ ïî ïîäïðîåêòó â ýëåêòðîííîì âèäå ìîæíî áóäåò ïîëó÷èòü çàèíòåðåñîâàííûìè ó÷àñòíèêàìè òîëüêî ïîñëå ðåãèñòðàöèè íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÀÐÈÑ.
5. Ïðåäòåíäåðíàÿ âñòðå÷à ñ ó÷àñòíèêàìè òîðãîâ ñîñòîèòñÿ â 11.00 ÷àñîâ ìåñòíîãî
âðåìåíè 13 ñåíòÿáðÿ 2022 ãîäà ïî óêàçàííîìó âûøå àäðåñó.
6. Êîíêóðñíûå ïðåäëîæåíèÿ äîëæíû áûòü äîñòàâëåíû â âûøåóêàçàííûé îôèñ íå
ïîçäíåå 23 ñåíòÿáðÿ 2022 ãîäà, 11.00 (ìåñòíîå âðåìÿ) è äîëæíû îñòàâàòüñÿ â
ñèëå â òå÷åíèå 90 äíåé ïîñëå âñêðûòèÿ êîíêóðñíûõ ïðåäëîæåíèé. Çàëîãîâîå îáåñïå÷åíèå Êîíêóðñíîãî ïðåäëîæåíèÿ íå òðåáóåòñÿ, îäíàêî òðåáóåòñÿ ïðåäîñòàâëåíèå Äåêëàðàöèè ãàðàíòèéíîãî îáåñïå÷åíèÿ êîíêóðñíîãî ïðåäëîæåíèÿ. Ó÷àñòíèê
òîðãîâ, îòçûâàþùèé èëè èçìåíÿþùèé ñâîå Êîíêóðñíîå ïðåäëîæåíèå ïîñëå âñêðûòèÿ êîíêóðñíûõ ïðåäëîæåíèé äî èñòå÷åíèÿ ñðîêà åãî äåéñòâèÿ, èëè íå ïîäïèñàâøèé êîíòðàêò, â ñëó÷àå åãî ïðèñóæäåíèÿ, èëè íå ïðåäîñòàâèâøèé ãàðàíòèþ âûïîëíåíèÿ êîíòðàêòà ê ñðîêó, óêàçàííîìó â òåíäåðíîé äîêóìåíòàöèè, àâòîìàòè÷åñêè íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â òåíäåðàõ â ðàìêàõ ïðîåêòîâ, ðåàëèçóåìûõ ÀÐÈÑ,
ñðîêîì íà äâà ãîäà.
Âñå ïðåäëîæåíèÿ, ïîëó÷åííûå ïî èñòå÷åíèè ñðîêà ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé, áóäóò
îòêëîíåíû è âîçâðàùàþòñÿ íåðàñïå÷àòàííûìè.
7. Êîíêóðñíûå ïðåäëîæåíèÿ áóäóò âñêðûòû â ïðèñóòñòâèè ó÷àñòíèêîâ, ïîæåëàâøèõ
ïðèñóòñòâîâàòü, 23 ñåíòÿáðÿ 2022 ãîäà, 11.00 (ìåñòíîå âðåìÿ) â Öåíòðàëüíîì
îôèñå ÀÐÈÑ ïî àäðåñó: Êûðãûçñêàÿ Ðåñïóáëèêà, ã. Áèøêåê, óë. Áîêîíáàåâà,
102, êîíôåðåíö-çàë.

Ñ/Î-391

Ñ/Î-391

«КЫРГЫЗАЛТЫН» ААК

ОАО «КЫРГЫЗАЛТЫН»

2022-жылдын 15-сентябрында саат 10.00дє
Бишкек шаары, Абдумомунов кєчєсї, 195
дарегинде акционерлердин кезексиз жалпы
чогулушу боло тургандыгын маалымдайт.

уведомляет, что 15 сентября 2022 года в 10.00
часов состоится внеочередное общее собрание
акционеров по адресу: г.Бишкек, ул. Абдумомунова
195, в здании ОАО «Кыргызалтын».

Ê¯Í ÒÀÐÒÈÁÈ:
1. Ýñåïòºº êîìèññèÿñûíûí êóðàìû æºí¿íäº.
2. 2022-æûëãà êàðàòà “Êûðãûçàëòûí” ÀÀÊíûí áþäæåòèíå ºçãºðò¿¿ëºðä¿ êèðãèç¿¿ æºí¿íäº.
3. Ìàìëåêåòòèê ¿ë¿ø¿ áàð ÷àðáàêåð ñóáúåêòòåðäèí ôèíàíñûëûê òóðóêòóóëóãóí æàíà íàòûéæàëóóëóãóí áààëîî ¿÷¿í íàòûéæàëóóëóêòóí íåãèçãè èíäèêàòîðëîðóí ïàéäàëàíóó áîþí÷à íóñêàìàíû áåêèò¿¿ òóóðàëóó.

ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:
1. Î ñîñòàâå Ñ÷åòíîé êîìèññèè.
2. Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Áþäæåò ÎÀÎ «Êûðãûçàëòûí» íà 2022 ãîä.
3. Îá óòâåðæäåíèè Èíñòðóêöèè ïî ïðèìåíåíèþ
êëþ÷åâûõ ïîêàçàòåëåé ýôôåêòèâíîñòè äëÿ
îöåíêè ôèíàíñîâîé óñòîé÷èâîñòè è ýôôåêòèâíîñòè õîçÿéñòâåííûõ îáùåñòâ ñ ãîñóäàðñòâåííîé äîëåé ó÷àñòèÿ.

×îãóëóøêà êàòûøóóãà óêóãó áàðëàðäûí òèçìåñèí
ò¿ç¿¿ ê¿í¿ 2022-æûëäûí 1-ñåíòÿáðû. Êàòòîîíóí
áàøòàëûøû ñààò 10.00äº.

Äåíü ñïèñêà íà ïðàâî ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè 1 ñåíòÿáðÿ 2022 ãîäà. Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè â 10.00 ÷àñîâ.

Ñ/Î-390

Запрос на выражение
заинтересованности (Консультационные
услуги – Отбор компаний)
Отбор консультационной компании на оказание
консультационной услуги на осуществление
технического надзора за строительными работами в
историко-архитектурных комплексах Сулайман-Тоо
и Узген.
Ïîäðîáíîå òåõíè÷åñêîå çàäàíèå ìîæíî áóäåò ïîëó÷èòü ïîñëå ðåãèñòðàöèè íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÀÐÈÑ: www.aris.kg
Âûðàæåíèå çàèíòåðåñîâàííîñòè äîëæíî áûòü äîñòàâëåíî â
ïèñüìåííîé ôîðìå ïî óêàçàííîìó íèæå àäðåñó (ëè÷íî, ïî ïî÷òå, ïî ôàêñó èëè ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå) äî 18.00 ÷àñîâ (ìåñòíîå âðåìÿ) 27 ñåíòÿáðÿ 2022 ãîäà
Ìèíèìàëüíûå òðåáîâàíèÿ, ïðåäúÿâëÿåìûå ê êîìïàíèÿì, ìîæåòå óçíàòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÀÐÈÑ.
Àãåíòñòâî Ðàçâèòèÿ è Èíâåñòèðîâàíèÿ Ñîîáùåñòâ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè (ÀÐÈÑ)
Êàáèíåò 11, Îòäåë çàêóïîê
720040, óë. Áîêîìáàåâà, 102
ã. Áèøêåê, Êûðãûçñêàÿ Ðåñïóáëèêà
Tel.: +996 (312) 62-07-52, + 996 (312) 30-18-05 (äîá. 118)
Tel.: +996 (312) 62-07-52
Fax: +996 (312) 62-47-48
E-mail: eibraev@aris.kg
Web site: www.aris.kg
Ñ/Î-393

«КЫРГЫЗТРАНСАВТО»

ачык акционердик коомунун
«Эркин-Тоо» газетасынын
2022-жылдын 22-июлундагы №64
санынын 13-бетинде чыгарылган
кулактандыруусунда техникалык
ката кеткендигине байланыштуу:
2-ìàñåëåíèí á) ïóíêòó áîþí÷à
êºðñºò¿ëãºí 89 674 170 ñîìäóí îðäóíà 96 065 970 ñîì - äåï îêóëñóí.
«Эркин-Тоо» газетасынын
2022-жылдын 23-августундагы
№76 санынын 14-бетине чыккан:
Áèðèí÷è ìàñåëå áîþí÷à ìàêóë
- 91,28%äûí îðäóíà 99,70% - äåï
îêóëñóí.
Ýêèí÷è ìàñåëåíèí
à) ïóíêòó áîþí÷à ìàêóë 87,43%äûí îðäóíà – 84,80%;
á) ïóíêòó
áîþí÷à ìàêóë 86,61%äûí îðäóíà – 84,01%;
â) ïóíêòó
áîþí÷à ìàêóë 88,00%äûí îðäóíà – 88,35%
- äåï îêóëñóí.
Y÷¿í÷¿ ìàñåëå áîþí÷à, êàðøû
- 91,28%äûí îðäóíà 87,79% - äåï
îêóëñóí.
Ñ/Î-394

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНКЫ
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы кызыкдар
болгон адамдарды банктын андан ары пайдалануу
їчїн жарактуу, амортизацияланган жана
эсептен чыгарылган мїлкїн сатуу боюнча
АЧЫК ТООРУККА КАТЫШУУГА ЧАКЫРАТ.
Тышкы чєйрєдє сатылуучу мїлк Улуттук банктын
http://www.nbkr.kg расмий интернет-сайтында андан ары
пайдалануу їчїн жарактуу, амортизацияланган жана эсептен чыгарылган мїлк реестринде берилген.
Сатылуучу мїлк жєнїндє кеўири маалымат (мїлктїн аталышы, саны, баштапкы сатуу баасы, мїлк жайгашкан жер жана тоорук єткєрїї эрежелери) http://www.nbkr.kg, https://
www.lalafo.kg сайттарында жайгаштырылган.
Билдирмелер 2022-жылдын 26-сентябрында саат
11.00гє чейин Бишкек шаары, Чїй пр., 168 дареги же тємєнкї электрондук даректер боюнча кабыл алынат: ЖалалАбад шаары: sale_ ja@nbkr.kg.
Сатылуучу мїлктї жайгашкан жери боюнча 2022-жылдын
5-сентябрынан 20-сентябрына чейин карап кєрїїгє болот.
Ал эми билдирме формасын 2022-жылдын 24-августунан
26-сентябрына чейин Бишкек шаары, Т.Їмєталиев атындагы кєчє, 101 дареги боюнча саат 9.00дєн 17.30га чейин
же sale@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу алууга болот.

Информация о существенном факте, затрагивающем
финансово-хозяйственную деятельность

ОАО «АЙЫЛ БАНК»
1. Íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Àéûë
Áàíê» îò 25 àâãóñòà 2022 ãîäà ¹44/1, äîñðî÷íî áûëè ïðåêðàùåíû ïîëíîìî÷èÿ Ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâëåíèÿ ÎÀÎ «Àéûë Áàíê»
Áóêàáàåâà Ó.À., ÷ëåíîâ Ïðàâëåíèÿ, çàìåñòèòåëåé Ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâëåíèÿ ÎÀÎ «Àéûë Áàíê» Íîãàåâà Ó.Ì., Áàéûñîâà À.Ê.
ñ 25 àâãóñòà 2022 ãîäà.
2. Íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Àéûë
Áàíê» îò 25 àâãóñòà 2022 ãîäà ¹44/2 Ýðæàíîâ Ìàêñàò Ñîâåòáåêîâè÷ èçáðàí Ïðåäñåäàòåëåì Ïðàâëåíèÿ ÎÀÎ «Àéûë Áàíê»,
Òàçàáåêîâ Ý.Ì., Ìóñóðàëèåâ Í.Ñ., Áàêàñîâ Ý.Ø. èçáðàíû çàìåñòèòåëÿìè Ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâëåíèÿ ÎÀÎ «Àéûë Áàíê», ÷ëåíàìè Ïðàâëåíèÿ ÎÀÎ «Àéûë Áàíê» ñ 26 àâãóñòà 2022 ãîäà.

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити
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2022-жылдын 26-августу
ПССИ СОКУЛУКСКОГО РАЙОНА ЧУЙСКОЙ ОБЛАСТИ

Список индивидуальных предпринимателей, которые принудительно
ликвидируется через Аламудунский районный суд Чуйской области

ОБЪЯВЛЯЕТ ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ
на заложенное недвижимое имущество
- Цех (земля и строение), полезной площадью - 994,5 кв.м.,
расположенный на земельном участке мерою - 4986 кв.м.,
находящийся по адресу: Сокулукский район, с. ЖаныПахта, ул. Сагымбаева, дом 20, принадлежащий на праве
собственности ОсОО «БиДжи Групп» на основании
договора купли-продажи за №201804209101
от 10.04.2018 года Государственного акта о праве частной
собственности на земельный участок №Ч756969 от
15.01.2018 г., ИКЕНИ: 7-08-08-1001-0751.
Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 30 ñåíòÿáðÿ 2022 ãîäà â 11.00 ÷àñîâ ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ íåäâèæèìîå èìóùåñòâî (öåõ, çåìëÿ è ñòðîåíèå) ïî àäðåñó: ×óéñêàÿ îáëàñòü, Ñîêóëóêñêèé ðàéîí, ñ. Æàíû-Ïàõòà, óë. Ñàãûìáàåâà, äîì 20.
Ñòàðòîâàÿ öåíà 4 239 000 (÷åòûðå ìèëëèîíà
äâåñòè òðèäöàòü äåâÿòü òûñÿ÷) ñîìîâ.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ íåîáõîäèìî âíåñòè 5% ãàðàíòèéíîãî âçíîñà â Ñîêóëóêñêèé ôèëèàë ÎÀÎ «ÐÑÊ Áàíê», äåïîçèòíûé ñ÷åò 4403052100000122,
ÁÈÊ 440305, êîä ïëàòåæà 14511900, ÈÍÍ 00405199510158, ïîëó÷àòåëü
Ïîäðàçäåëåíèå ñëóæáû ñóäåáíûõ èñïîëíèòåëåé Ñîêóëóêñêîãî ðàéîíà.
Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå çàêàí÷èâàåòñÿ çà îäèí äåíü
äî íà÷àëà àóêöèîíà.
Ó÷àñòíèê, âûèãðàâøèé ïóáëè÷íûå òîðãè äîëæåí â òå÷åíèå ñåìè
äíåé âíåñòè íà äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Ñîêóëóêñêîãî ðàéîíà, ïîêóïíóþ öåíó çà âû÷åòîì ñóììû ãàðàíòèéíîãî âçíîñà.
Îáðàùàòüñÿ â ÏÑÑÈ Ñîêóëóêñêîãî ðàéîíà ïî
àäðåñó: ×óéñêàÿ îáëàñòü, Ñîêóëóêñêèé ðàéîí,
ñ.Ñîêóëóê, óë. Ôðóíçå, 123/7, òåë.: (0555) 10-71-14.

Í-598

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

ОАО «МФК «АБН»
объявляет о выплате доходов за восьмой процентный период по
именным процентным облигациям второго выпуска.
Выплата доходов будет осуществляться с 3 сентября 2022 года
(КG 0202211510).
Íîìèíàëüíàÿ ñòîèìîñòü îáëèãàöèè - 1 000 ñîì
Ðàçìåð äîõîäà íà îäíó îáëèãàöèþ (2 âûïóñê) - 15%
Ñïèñîê âëàäåëüöåâ îáëèãàöèé, èìåþùèõ ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ïðîöåíòíîãî äîõîäà, îïðåäåëÿåòñÿ íà äàòó 31 àâãóñòà 2022 ã.
Ôîðìà âûïëàòû - äåíåæíûå ñðåäñòâà.
Âûïëàòà ïðîöåíòîâ áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ
äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà áàíêîâñêèé ñ÷åò äåðæàòåëÿ îáëèãàöèé, ñîãëàñíî ïîäàííîãî èì çàÿâëåíèÿ, ëèáî â îôèñå ÎÀÎ «ÌÔÊ «ÀÁÍ» ïî
àäðåñó: ã. Áèøêåê, 4 ìêðí., ¹35/1.
Ñïðàâî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ ïî òåë.: 51-11-51; www.abn.kg
Âòîðîé âûïóñê îáëèãàöèé ÎÀÎ «ÌÔÊ «ÀÁÍ» çàðåãèñòðèðîâàí
Ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáîé ðåãóëèðîâàíèÿ è íàäçîðà çà ôèíàíñîâûì ðûíêîì ïðè Ïðàâèòåëüñòâå Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè 14 àâãóñòà 2020 ã. (ÊG 0202211510).
•
•

Í-603

ÐÅÅÑÒÐ
¹
1
2
3
4

Ô.È.Î.
Êîæîáåêîâ Ë.Ñ.
Àçàìàòîâ Ø.Ð.
Ñóëåéìàíîâà Í.Á.
Ñàòóáàëäèí Ò.Ò.

ÈÍÍ
20903196210097
21208198801467
10103196700959
23011197010065

5

Ìàìåäîâ Ï.Ä.

20404195500163

6

Áàëìóõàìáåòîâ Ì.Ñ. 21608196610103

7

Áàëìóõàìáåòîâ Ñ.

20212192800027

8

Åðèøáóëîâà Ã.Ñ.

12403195310071

9

Áàëìóõàìáåòîâà Ê.À. 12403195600272

10 Âîðîïàíîâà Ñ.Â.

13101197100079

11 Êàëü÷àåâ Ê.Ê.

20311194600047

12 Þð÷åíêî Í.Â.

12807197200604

13 Ýðìàòîâà Ì.

11011192800077

14 Áèëàëîâ Ñ.Ë.

22307196010116

15 Èâàíîâ Ì.Þ.

21106195800349

16 Êëþøíèêîâ À.Ï.

21511194700091

17 Òêà÷åâ À.Ì.

20903195200080

18 Ûðûñàëèåâ Ò.
19 Äæàìàíêóëîâ Ò.

20107192400444
22806192500015

20 Àëèåâ Õ.Ç.

22508196300093

21 Àëèåâ Õ.Ç.

11702195900142

22 Êåìåëîâ Ê.
23 Àëèåâà Á.Æ.
24 Êà÷ûáåêîâ Í.È.

22010195600716
11302196100434
22903196800067

25 Ìóêèí Î.

21311197210025

26
27
28
29

11902197600439
20208196710014
10705196510038
20503196110120

Èçìàéëîâà
Áåéøååâ À.Î.
Àáäûëäàåâà Ñ.Æ.
Òèìóøêîâ À.À.

30 Áåðäûáåêîâ Ð.À.

21703195700027

31 Ìèõàéëîâà Þ.Ñ.

12809197510027

ОсОО "БИЗНЕС ИНВЕСТ КОМПАНИ"

Ñ/Î-383

ПРИГЛАШАЕТ ОРГАНИЗАЦИИ И ЧАСТНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ТЕНДЕРЕ
НА ПОСТАВКУ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ И СПЕЦ. ТЕХНИКИ.
Çàèíòåðåñîâàííûå ïîñòàâùèêè äîëæíû ïîäàòü çàïîëíåííûå êîììåð÷åñêèå ïðåäëîæåíèÿ ñ 26 àâãóñòà 2022 ãîäà ïî 31 àâãóñòà
2022 ãîäà íà ýëåêòðîííûé àäðåñ: business.investko@gmail.com,
etsoy@rkdf.org ñ óêàçàíèåì íàçâàíèÿ òåíäåðà «Ïîñòàâêà ãîðíîäîáûâàþùåé è ñïåö. òåõíèêè» â òåìå ïèñüìà.
Êîíå÷íûé ñðîê ïîäà÷è çàÿâîê â âèäå çàïîëíåííûõ êîììåð÷åñêèõ
ïðåäëîæåíèé – 31 àâãóñòà 2022 ãîäà äî 17.00 ÷.
Ïîñëå óêàçàííîãî ñðîêà ïðåäëîæåíèÿ íå ðàññìàòðèâàþòñÿ.
Í-605

ЖОГОЛДУ

ПССИ ЖАЙЫЛСКОГО РАЙОНА

УТЕРЯ

ОБЪЯВЛЯЕТ ПЕРВЫЙ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН

ªçãºí øààðûíûí Óëóãáåê
êº÷ºñ¿í¿í ¹12 ¿é¿í¿í
òóðãóíó Ìàòêàðèìîâ
Ìîìèíæàí Íàáèäæàíîâè÷êå
òààíäûê æåð ¿ë¿ø¿í¿í
ê¿áºë¿ã¿ ¹18963 èäåí.
êîä 5-06-02-0007-0189
æîãîëãîíäóãóíà
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç
äåï òàáûëñûí.

Ï/Ï-037

Â ñâÿçè ñ óòåðåé
ñâèäåòåëüñòâà î
ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè
ÈÏ Êî÷êàíáàåâà Àéíóðà
Áàéçûðàõìàíîâíà
êîä ÎÊÏÎ 25565915,
ÈÍÍ 11605197300137 ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-599

Â ñâÿçè ñ óòåðåé
ñâèäåòåëüñòâà î
ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè
ÈÏ Èøèìîâ Àìàíàò
Áåêñóëòàíîâè÷
êîä ÎÊÏÎ 23436361,
ÈÍÍ 20611198400542 ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-600

Â ñâÿçè ñ óòåðåé
ñâèäåòåëüñòâà î
ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè ÈÏ Ìóñóðóïîâà
Çàìèðà Êóðìàíáåêîâíà
êîä ÎÊÏÎ 26805405,
ÈÍÍ 11309196500779 ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-602

Гезит ээси: КР Министрлер Кабинети
Башкы редактор

АЛЕНОВ
Бахпурбек
Абдыкарович
Êàáûëäàìà
62-38-75
Башкы редактордун 1-орун басары
КАРБОСОВА Жазгїл – 62-38-77
Башкы редактордун орун басары
ДЫЙКАНОВА Жылдыз – 62-38-78

Коммерциялык директор
САТЫКУЛОВ Орункул – 62-19-06 факс
Уюлдук тел.: (0705) 11-75-87
(0773) 11-75-87
Жооптуу катчы
КУЛАТАЕВА Бактыгїл - 62-38-71

Бєлїмдєр:
Саясат, укук жана экономика
бєлїмї – 66-22-27
Маданият, адабият жана
спорт бєлїмї – 62-38-71

Àäðåñ
Íèæíÿÿ Àëà-Àð÷à, óë.Ëîãâèíåíêî, 36
Àëàìóäóíñêèé ð-í, ñ.Îçåðíîå, óë.Øêîëüíàÿ, ä. 5, êâ. 2
×óéñêàÿ îáë., Àëàìóäóíñêèé ð-í, ñ.Äà÷íîå, óë. Þæíàÿ, 1
×óéñêàÿ îáë., Àëàìóäóíñêèé ð-í, ñ.Òàø-Äîáå,
óë.Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 47
×óéñêàÿ îáë., Àëàìóäóíñêèé ð-í, ñ.Ñòåïíîå, óë.Ëåðìîíòîâà,
ä. 2
×óéñêàÿ îáë., Àëàìóäóíñêèé ð-í, ñ.Ïðèãîðîäíîå,
óë.Îñòðîâñêîãî, ä.18, êâ.1, êõ Âàìåõîë
×óéñêàÿ îáë., Àëàìóäóíñêèé ð-í, ñ.Ïðèãîðîäíîå,
óë.Þáèëåéíàÿ, 29,2
×óéñêàÿ îáë., Àëàìóäóíñêèé ð-í, ñ.Îçåðíîå, óë.Åðèøáóëîâà,
ä. 1, êõ Àéäàíà
×óéñêàÿ îáë., Àëàìóäóíñêèé ð-í, ñ.Îçåðíîå, óë.Ãàãàðèíà,
ä. 21, êâ.14, êõ Ìàäèíà
×óéñêàÿ îáë., Àëàìóäóíñêèé ð-í, ñ.Ïðèãîðîäíîå,
óë.Ñèáèðñêàÿ, ä. 9, êâ. 2, êõ Íîòà
×óéñêàÿ îáë., Àëàìóäóíñêèé ð-í, ñ.Áåê-Òîî, óë.Ìîëîäåæíàÿ,
ä. 11, êâ. 2
×óéñêàÿ îáë., Àëàìóäóíñêèé ð-í, ñ.Ëåáåäèíîâêà, ïð.Ëåíèíà,
ä. 222
×óéñêàÿ îáë., Àëàìóäóíñêèé ð-í, ñ.Îçåðíîå, óë.Øêîëüíàÿ,
ä. 7 À, êõ Áóñàðà
×óéñêàÿ îáë., Àëàìåäèíñêèé ð-í, ñ.Òàø-Äîáî, óë.Ïîäãîðíàÿ,
ä.
×óéñêàÿ îáë., Àëàìóäóíñêèé ð-í, ñ.Ïðèãîðîäíîå,
óë.Îñòðîâñêîãî, ä. 30, êâ. 2
×óéñêàÿ îáë., Àëàìóäóíñêèé ð-í, ñ Ïðèãîðîäíîå, óë. Íîâàÿ,
27/2
×óéñêàÿ îáë., Àëàìóäóíñêèé ð-í, ñ.Ïðèãîðîäíîå,
óë.Þáèëåéíàÿ, 60
Òàëàññêàÿ îáë., Òàëàññêèé ð-í, ñ.Êåíåø, óë.Øåéøåíà
×óéñêàÿ îáë., Àëàìàäóíñêèé ð-í, ñ.Àëàìóäóí, óë. Ïóøêèíà,
ä. 5, êâ.1
×óéñêàÿ îáë., Àëàìóäóíñêèé ð-í, ñ.Ïðèãîðîäíîå,
óë.Ìàÿêîâñêîãî, ä. 20À
×óéñêàÿ îáë., Àëàìóäóíñêèé ð-í, ñ.Ïðèãîðîäíîå,
óë.Ûíòûìàê, ä. 9/3
×óéñêàÿ îáë., Àëàìóäóíñêèé ð-í, ñ.Àðàøàí, óë.8 Ìàðòà
ã.Áèøêåê, 6 ìêð., ä. 20, êâ. 122
×óéñêàÿ îáë., Àëàìóäóíñêèé ð-í, ñ. Ìðàìîðíîå,
óë.Þáèëåéíàÿ, ä. 1
×óéñêàÿ îáë., Àëàìóäóíñêèé ð-í, ñ.Íèæíÿÿ Àëà-Àð÷à,
óë.Êîðîòêàÿ, ä. 108
×óéñêàÿ îáë., ñ. Ëåáåäèíîâêà, óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, ä. 116
×óéñêàÿ îáë., ñ. Áàéòèê, óë. Ñóþíáàåâà, ä. 91
×óéñêàÿ îáë., ñ. Í. Àëà-Àð÷à, óë. Ïàíôèëîâà, ä. 122
×óéñêàÿ îáë., Àëàìóäóíñêèé ð-í, ñ.Àëàìóäóí,
óë.Íàáåðåæíàÿ,7
×óéñêàÿ îáë., Àëàìóäóíñêèé ð-í, ñ.Ëåíèíñêîå, óë.Ëèíåéíàÿ,
ä. 207
×óéñêàÿ îáë., Àëàìóäóíñêèé ð-í, ñ.Íèæíÿÿ Àëà-Àð÷à,
óë.Êèðãèçñêàÿ, ä.161 À, êâ.2

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.

на жилой дом расположенное по адресу: Жайылский
район, г.Кара-Балта, ул.Серкебаева №32, принадлежащее
Усубалиева Исламбека Болотбековича, со стартовой ценой
1 924 444 сом.
Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 30.09.2022 ãîäà â 11.00 ÷. ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ
èìóùåñòâî.
Äëÿ ó÷àñòèå â òîðãàõ íåîáõîäèìî âíåñòè 5% ãàðàíòèéíîãî âçíîñà,
íà äåïîçèòíûé ñ÷åò ¹4403062100000207 ÏÑÑÈ Æàéûëñêîãî ðàéîíà.
Ó÷àñòíèê âûèãðàâøèé ïóáëè÷íûå òîðãè, äîëæåí â òå÷åíèå ïÿòè äíåé
âíåñòè íà ëèöåâîé ñ÷åò ÏÑÑÈ Æàéûëñêîãî ðàéîíà ïîêóïíóþ öåíó çà
âû÷åòîì ñóììû ãàðàíòèéíîãî âçíîñà.

Í-611

Ïî âñåì âîïðîñàì îáðàùàéòåñü ÏÑÑÈ Æàéûëñêîãî ðàéîíà,
Êàäûðêóëîâîé Ê. êàá ¹7, ïî òåë.: 3-70-08 ìîá.: (0550) 44-50-79.
Â ñâÿçè ñ óòåðåé ïå÷àòü ÈÏ “Ñåìåòååâà À.Á.”
ÈÍÍ 11501199100587, ÎÊÏÎ 30367034 ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-608

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

Жарнамалардын мазмунуна
редакция жооп бербейт.

Мыйзамдар бир эле мезгилде кыргыз жана орус тилдеринде "Эркин-Тоо" гезитинде жарыяланып, ал расмий жарыялоо болуп эсептелет.
Автордун кєз карашы редакциянын позициясын билдирбейт.

Áèçäèí äàðåãèáèç:
Бишкек шаары, 720040,
Абдумомунов кєчєсї, 193.

erkintoo@mail.gov.kg

´ Юстиция министрлигинен
берилген катталуу кїбєлїгї №592
Жумасына эки ирет:
шейшемби, жума
кїндєрї чыгат.

Èíäåêñè: 68451
"Учкун" ААКнын
басмаканасында басылды.
Áóéðóòìà ¹778. Íóñêàñû 5292
Áàñóóãà 25.08.2022-æ. ñààò 20.00äº áåðèëäè
Ñàòûê êåëèøèì áààäà

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити
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АДАЛ ИШТИН АРТЫ БАКЫТ
Ош шаарынын биринчи вице-мэри Марс ИСАЕВ:

“МАМЛЕКЕТИБИЗДИ САКТАП, БАЙЛЫГЫБЫЗДЫ
КЕМИТПЕЙ, КИЙИНКИ МУУНГА ЄТКЄРЇП БЕРЕЛИ”

И

шти нєлдєн баштоо, жоктон бар кылуу – бул тобокелчиликти
жана эркти талап кылган кадам. Биз кеп кылчу Марс
Исаев да жоктон бар кылган эмгекчил адамдардын бири.
Талыкпаган аракети менен жашоодо кєп ийгиликтерге
жетишкен. Ишкерликтин кєзїн таап, иш орундарын тїзїп, бир топ
адамды иш менен камсыздады. Ишкерликтеги максаты – пайда
гана кєрїї эмес, кардарлардын ыраазычылыгына арзуу болгон.
Ал ишкерлик менен гана алектенбестен, Ош шаардык кеўешинин
депутаты болуп эл кызматында да жїрдї. Канчалык бийиктеген
менен жєнєкєй болууга аракеттенген Марс Асанович учурда Ош
шаарынын биринчи вице-мэри кызматын аркалап келет. Мындан
улам аны кепке тартып, ємїр таржымалы, ишмердїїлїгї жана
жетишкен ийгиликтери туурасында кызыктуу маек курдук.

“ЄМЇР КЄЧЇ
БАЛАЛЫКТАН
БАШТАЛАТ”
- Ата-тегим Єзгєндєн. Беш бир
тууганмын. Менден кийин 2 иним,
2 карындашым бар. “Ємїр кєчї
балалыктан башталат” демекчи,
жашоо-турмуш мени ишкерликке тарбияладыбы же єзїмдїн эле
жєндємїм барбы, айтор, бала кезден ишкерликке кызыктым. Кичинемде апам союздун фотоаппаратын сатып берген. Аны менен сїрєт тартып, сїрєттї сатып акча
тапчумун. Ал адат студент кезде да
калбай, каникул болгондо айылга
барып пахта жыйначумун. Тактап
айтканда, элге акча таратып, кайра пахта жыйнап, Орусияга пахта жєнєткєн ишкерлерге ортомчу
болчумун. Мектепте класском, студент кезде староста болуп коомдук
иштерден калчу эмесмин. Ошентсе да ишкерликке убакыт тапчумун. Алгач Ж.Баласагын атындагы КУУнун Финансы жана кредит
факультетинин Банк иши боюнча адистигине тапшырып, аны артыкчылык диплом менен бїтїрдїм. Кийин Кыргыз-Орус Славян университетинин Юриспруденция факультетинин Кылмышжаза укугу адистигин аяктадым.
Учурда М.Абдышов атындагы Ош
ТУда Єнєр жай жана жарандык курулуш адистигинде жана М.Рыскулбеков атындагы КЭУда аспирантурада окуп жатам.

“АРАКЕТКЕ БЕРЕКЕТ”
- Мен 2001-жылы тааныштарым менен “Кєгїлтїр Ысык-Кєл”
санаториясынын ичиндеги кафересторандарды ижарага алып, єзїбїз оўдоп-тїзєп иштеттик. Беш
ресторандын бири европа, экинчиси кытай ашканасы болуп, айтор, бешєє теў ири ресторандар
болчу. Жайкы сезондон сентябрга чейин акча таптык. Ишкерлигимдин башаты ресторан ачуу менен башталган. 2010-жылкы коогалаўдан кийин ишим жакшы болду. Ал учурда Ошто элем. Чачымды кырктырайын деп бир дагы чач
тарач таппайм. Элдин баарынын
эле чачы єсїп, мага окшоп чач тарач издегендей сезилди. Дароо чач
тарач ачуу идеясы келди. Апам мугалим эле. Жашы єйдєлєгєн сайын
мугалимдин иши оор болгондуктан кыйналганын байкап, апама:
“Апа, чач тарач ачып берейин, иштетпейсизби?” - десем макул болду. Бул жаатта экєєбїздїн теў тажрыйбабыз жок болгондуктан тобокелчиликке салып ижарага имарат алдык. Кызыктын баары башталды. Ичин оўдоп-тїзєп, эмерек

жасаталы деп киши таппайбыз. Ош
шаары боюнча бир дагы эмерек цехи жок экен. Издеп жїрїп араў бир
кишини таптык. Тапшырык берели
десек, кезекке тургандар
єтє кєп экен. “Їч ай кїткїлє” - деди. Айла кетип
МААЛЫМАТ:
дагы бир идея жаралып,
Бишкекте эмерек саткан
Марс Исаев эмгек тажрыйбасын
корей таанышыма байла2006-2007-жылдары Президентнышып, чогуу иш баштап,
тин Иш башкармалыгына карашэмерек жасаган цех ачуу
туу ишканада сатып алуу боюнкеректигин айтсам, макул
ча адис кызматын аркалоо менен
болуп Ошко келди. Ошенбаштаган. Ал 2009-2011-ж.ж. “Нур
тип эмерек жасаган цех ачТелеком” жоопкерчилиги чектелтык. Биринчилерден болуп
ген коомунда башкы директордун
єзїбїздїн салонго эмерек
биринчи орун басары болуп эмгекжасап, чач тарачты иштетенген. ЖК депутатынын коомдук
те баштадык. Экєє теў жакжардамчысы милдетин 2011-жышы иштеп, тапшырык берлы аткарып, сїйлєшїїлєрдї жїргендерден баш адашат, биз
гїзїп, шайлоочулар менен жолуїлгїрбєй улам бир жумушгушууларды уюштурган. КР Каржы
чуну ишке ала бердик. Анминистрлигинин каржылык кєзєда азыркыдай жарнама кїчмєлдєє жана каржы органдары метїї эмес болчу. Салон менен иштєє боюнча аймактык башнен эмерек жасаган цехкармалыгында 2012–2015-жылдатин ачылганы боюнча теры Каржылык кєзємєл жана корлеберїїлєргє жарнама берупцияга каршы кїрєшї ї башрели десек кымбат. Соцкармалыгынын башкы адиси ботармак деген жок. Ошонлуп, бюджеттик каражат тардын надо “Ош Парк” аттуу гезиттыйжалу у жана максатту у пайдалатин жума сайын бир полонылышын текшерї ї милдетин атсасын 25 миў сомго алып,
карган. Їч жыл 2018–2021-жылдары
жарнама чыгардык. ЖарнаОш шаардык кеўешинин депутамадан каражат аяган жокты болгон. “Бакыт эмгектен жарапуз. Кийин “Бир ай чыгарлат” демекчи, адал эмгегинин арсак 100 миў сом болот экен.
касында КР Єкмєтїнїн жана ЖоЖарнама да жакшы тургорку Кеўештин энчилїї сааттабайбы?” деп эч кандай тажры менен сыйланган. Ош шаарырыйбабыз жок эле коркпойнын мэриясынын жана Ош шаарїркпєй “Южный Вестник”
дык кеўешинин Ардак грамоталадеген жалаў жарнамаларрына ээ болгон. Дене тарбия жана
ды жарыялай турган гезит
спорт мамлекеттик агенттигинин,
ачып, журналист, корректор,
Каржы министрлигинин, УКМКнын
дизайнерлерди ишке алып,
Ош шаары жана Ош облусу боюнча
2 жылдан ашык иштеткенбашкармалыгынын, Ош шаарынын
биз. Кийин гезиттин ишине
жана Ош облусунун Футбол федежетишпей калып, аны жапрациясынын, Ош облустук мамлетык. Ошентип жїрїп, экинкеттик администрациясынын Арчи чач тарач салонун ачтык.
дак грамоталарына арзыган. ЇйТамактануучу жай ачууну
бїлєлїї, алты баланын атасы.
кєздєдїм. 2011-жылы Оштун борборунда каралбай
калган бош имаратты ары-бери
ижарага алып айымдардын кийимєткєндє кєрчїмїн. Жетекчисине
дерин сатып, кийин Кытайга, Тїрбарып алгач ижарага алып, ичикияга кирип товар ташыды. Айтор,
сыртын оўдодум. Кийин “сатам”
бул иштин кєзїн тапты. “Аракетдеп калды. Насыя алып сатып алке берекет” демекчи, ишкерликдык. Насыяны тєлєє керек деген
теги ийгиликтерге жетїїдє апамжоопкерчилик менен иштеп, аны
дын, бир туугандарымдын да эм“Изюм” деген ресторан кылып,
геги зор болгон.
тейлєєнї жакшыртып, европа тамактарын алгачкылардан болуп
“БАЙЛЫККА,
Ошко биз алып бардык. Дагы бир
БИЙЛИККЕ КАРАП
караоке-бар, бир жылдан соў мейманкана, “Пульс” заманбап фитМАМИЛЕ КЫЛГАНДАР
нес борборун, “Сїйїї багы” аллеяЄКЇНДЇРЄТ”
сын ачтык. Бїгїнкї кїндє жалпы
200дєй адам иш менен камсыздал- Ишкерликтин ийгилиги эмган. Ошентип апамды да бизнесгекте. Эмгегиў катуу болсо, жегеке тарткам. Башында контейнерди
ниў таттуу болот. Иштечї жерден

банктар менен кызматташуу, инвестицияларды тартуу жана башка ушул сыяктуу милдеттерди аткаруунун їстїндє иш алып барам. Кызматка келгенде эле буга чейин бюджет кандай болгон?
Мындан ары бюджетти кантип кєтєрсєк болот? Канткенде инвестиция тарта алабыз? - деген ойлор
менен каржылык булактарды издеп, ушул маселелердин їстїндє
иштедик. Себеби, шаардын бюджети кєтєрїлмєйїн єсїп-єнїгїї
болбойт. Салык кызматы, Ош шаарынын мэриясынын муниципалдык менчик башкармалыгы менен
тыгыз иштешип, аларга пландарды коюп берип, аны кєзємєлдєдїк.
Жыйынтыгында пландар аткарылып, бюджетибиз кєтєрїлдї. Анын
негизинде Ош шаарында жакшы
иштер жїрїп жатат. Келечекте жасай турган иштер, пландар арбын.

“ПАЙДАЛУУ
ДОЛБООРЛОРДУ
ТАРТУУГА
АРАКЕТИБИЗ КЇЧ”

уктабай иштеп, эс алчу жерден эс
алып, ийгиликке жеттик. Коркпош
керек, анткени бардык ишкерликте тобокелчилик бар. Байып, ийгиликке жетишкен соў адамдын жашоосунда кєп нерсе єзгєрєт. Эў
биринчи – адамдардын мамилеси. Албетте, баары дегенден алысмын, бирок ишиў жїрїшїп жатканда айланчыктап, ишиў оорлогондо тетири карап кеткендер менде да болгон. Бул мыйзам ченемдїї кєрїнїш. Акчага, байлыкка,
бийликке, ийгиликке карап мамиле кылгандардын кєбєйїп баратканы єкїндїрєт.
Кайрымдуулук иштеринен кур
калбайм. Бирок аны ар бир адам
єзї їчїн жасайт, айтуунун кажети жок. Мамлекет жалпыбыздыкы. Мындан улам мамлекеттик
кызматта болобу же жеке ишкерлик кылабызбы, айтор, баарыбыз
мамлекетибизди кєздїн карегиндей сактап, байлыгыбызды кемитпей, кийинки муунга єткєрїп берїїбїз керек. Бул максатта менин
мамлекеттик кызматта иштесем,
элге кызмат кылсам деген тилегим кїч эле. Кудай колдоп учурда
эл-жер їчїн ак кызмат кылуу милдети артылып, жоопкерчиликти
сезип, бар кїчїмдї калкка арнасам деген тилекте эмгектенип жатам. Бош убактымда экономикалык, аналитикалык макалаларды,
маалыматтарды окуйм. Ат спорту
менен машыгам.

“КЕЛЕЧЕКТЕ ЖАСАЙ
ТУРГАН ИШТЕР,
ПЛАНДАР АРБЫН”
- Алгач Ош шаардык кеўешинде
депутат болуп жїрїп, кийин биринчи вице-мэри болгондуктан,
шаардын кєйгєйїн жакшы билчїмїн. Учурда 2021-жылдан бери Ош
шаарынын биринчи вице-мэри катары бюджеттин тїзїлїшїн жана
аткарылышын контролдоо, шаарды єнїктїрїїнї координациялоо,
мамлекеттик фискалдык саясатты ишке ашыруу, мыйзамсыз жана
кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга каршы кїрєштї уюштуруу, эл аралык донордук уюмдар,
финансылык институттар жана

- Ош шаарында жол, суу маселеси боюнча кєйгєйлєр єтє кєп.
Шаардыктардан “Шаарда тротуарлар жок” деген кайрылуулар кєп
келчї. Мына, мэрдин колдоосу менен “Тротуарлар жылы” деп жарыяланып, тротуарларды оўдоптїзєєгє абдан кєўїл бурулду. Эмки жылга чейин дагы акча бєлїп,
тротуарларды оўдоону улантабыз.
Мэр Мамбетов Алмаз Ишенбековичтин колдоосу менен кєп жылдан бери ишке ашпай келген таза
суу маселесинин иши алдыга жылып, жакында тендер жарыяланганы турат. Тендер жарыяланса иш
жїрїп, таза суу маселеси да чечиле
баштайт. Шаарга пайдасы тие турган долбоорлорду тартып келгенге
аракетибиз кїч. “Ош сити” деген ат
менен шаарыбыздын ичине шаарча
куралы деген максатта анын жерин
тактап, уруксат алуу їчїн болгон
аракеттерди кєрїп жатабыз.

“ОШ ШААРЫНДА ЧОЎ
ФОРУМ ЄТКЄРЇЇ
МАСЕЛЕСИН
ТАЛКУУЛАДЫК”
- Єткєндє 2022-жылдын 30-июлунда ТЇРКСОЙ уюмунун башкы
катчысы Султан Раев менен жолугуп, ушул жылдын октябрь айында Тїрк тилдїї мамлекеттердин
ЮНЕСКОнун Улуттук комиссияларынын башчыларынын форумун
єткєрїї маселесин талкууладык.
Ал иш-чаранын негизги максаты
Улуу Жибек Жолундагы Ош шаарынын туристтик мїмкїнчїлїктєрїн кеўири жайылтуу болуп саналат. Жолугушууда Ош шаарында жашаган элдердин жана этностордун маданиятынын байлыгын, каада-салттарын, жашоо образын жана тарыхый баалуулуктарын кєрсєтїї їчїн кеўири этномаданий иш-чаралар, тїрк тилдїї
мамлекеттердин медиа єкїлдєрї
жана блогерлери їчїн медиа турлар уюштурулаарына токтолдук.
Иш-чарага Азербайжан, Казакстан, Єзбекстан, Тїркия, Венгрия,
Тїркмєнстан, Татарстан, Якутия
сыяктуу сегиз єлкєнїн єкїлдєрї
келип катышуусу пландалууда.
Мындан сырткары Ош шаарынын
символу болгон ыйык СулайманТоонун статусун кєтєрїї, ага чектеш аймактын абалын жакшыртуу,
туристтерди тартуу їчїн тиешелїї
шарттарды тїзїї маселелери да кєтєрїлїп, талкууланды.
Жазгїл КАРБОСОВА

