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“Эмгек 
миграциясында 

єсїш дїйнє 
жїзї боюнча 
байкалууда”

3-БЕТТЕ

8-БЕТТЕ

“Тєртїнчї 
стадиядагы рак 

оорусун жеўдим”

Кудайберген БАЗАРБАЕВ:

Гїлнара СЫДЫКБЕКОВА:

Ємїрбек ЖАЛИЛОВ:

“Адамдын ою 
оўолгондо 

оорудан айыгат”

9-БЕТТЕ

КЫЛЫЧ МИЗ, КЫРДУУ 
ЧОКУНУ БАГЫНТЫЎЫЗДАР!

К
ыргызстандык альпинисттерден турган топ Гима-
лайдагы Манаслу чокусуна чыгууга камынууда. 
Бул туурасында Альпинизм жана аскага чыгуу 
боюнча федерациянын президенти Эдуард Ку-

батов єзїнїн социалдык тармактагы баракчасына жазды. 
Анын айтымына караганда, Непал бийлиги альпинисттер-
дин 8 163 метрлик Манаслуга чыгуу демилгесин колдоп, 
уруксат берген.

"Бул — Гималайга бара турган кыргызстандык альпинист-
тердин биринчи экспедициясы" деп жазган ал.

Жети альпинисттен турган экспедиция 7-сентябрда жєнєйт. 

Курамында кєрїнїктїї кесипкєй альпинисттер, кїчтїї ышкы-
боздор бар. Бул кесипкєйлїктїн, тоого болгон сїйїїнїн ай-
калышы.  Алардын арасынан КТРКнын мурдагы жетекчиси 
Илим Карыпбековду да кєрїїгє болот.

 Манаслу — Гималай тоолорунда орун алган, Непалдын бор-
бордук бєлїгїнїн тїндїгїндєгї ак кар, кєк музга оронгон 
бийик чоку. Жер бетиндеги эў бийик тоолордун катарына 
кирет. Бийиктиги 8163 м. Тоонун башы, чоку бєлїгї тик, 
аска-зоокалуу, ага чыгуу єтє кыйын. Чокуга биринчи жо-
лу 1956-жылы Гиальцен Норгу баштаган жапон экспеди-
циясы чыккан.

КООПСУЗ ЄЛКЄЛЄРДЇН 
САП БАШЫНДАБЫЗ

АСКЕР БЄЛЇКТЄРЇ 
ТЕКШЕРИЛЕТ

«Global Peace Index»-
тин эксперттери 
коопсуз єлкєлєрдїн 
2022-жылга карата рей-
тингин жарыялады. Ан-
да жалпы 163 єлкєнїн 
аты аталып, Борбор 
Азия єлкєлєрїнїн ичи-
нен коопсуз єлкє ката-
ры Єзбекстан табылган. 
Андан кийинки орунду 
Кыргызстан ээледи. Эксперттер 
рейтингди жїргїзїп жатканда 
єлкєдєгї ички жана сырткы 
жаўжалдар, коўшу єлкєлєр ме-
нен болгон мамиле, саясий ту-
руктуулук жана коомдук тартип, 

эркинен ажыратылган жаран-
дардын саны, оор кылмыштар-
дын їлїшї, кїч тїзїмдєрїндєгї 
кызматкерлердин саны, курал-
дардын импорту менен экспорту 
сыяктуу факторлорду эске алган. 

Аскер бєлїктєрїндє жоо-
керлердин ур-токмокко 
алынышы, єлїмгє алып 
келген жагдайларга байла-
ныштуу текшерїїлєр баш-
талат. Бул тууралуу Акый-
катчы институтунун бас-
ма сєз кызматы билдирди. 
Акыйкатчы Атыр Абдрах-
матованын демилгеси ме-
нен аскер кызматын єтєє-
дє адам укуктарынын сакта-
лышы боюнча ведомстволор 
аралык жумушчу топ тїзїл-
гєн. Курамына Акыйкатчы 
институтунун, Башкы про-
куратуранын, Саламаттык 

сактоо министрлигинин жа-
на Кыйноолорду алдын алуу 
боюнча улуттук борбордун 
кызматкерлери, ошондой 
эле “Аскер кызматчыла-
рынын энелери республи-
калык комитети”, “Жаран-
дык Союз” коомдук бирик-
мелеринин, “Кыйноолор-
го каршы коалиция” уюму-
нун, “Кылым шамы” коом-
дук фондунун кызматкерле-
ри кирген топ 5-сентябрдан 
тарта республика боюнча 
аскер бєлїктєрїндє текше-
рїїлєрдї жїргїзїїнї баш-
тайт. 
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Президенттин тапшырмасы 
боюнча Баткен облусунун Раззаков 
шаарында єлкє жетекчилигинин 
калк менен жолугушуулары уланууда. 

Ага Министрлер Кабинети-
нин Тєрагасынын орун басары                    
Б.Тєрєбаев, Башкы прокурор          
К.Зулушев, Ички иштер министри-
нин биринчи орун басары А.Бийбо-
сунов, КР Президентинин Баткен об-
лусундагы ыйгарым укуктуу єкїлї 

А.Алимбаев, Баткен облусундагы чек 
арага чектеш айылдарды калыбына 
келтирїї жана єнїктїрїї маселеси 
боюнча атайын єкїлї М.Рахимовдор  
катышууда. Жолугушууда жергилик-
тїї тургундар аймактын социалдык 
єнїгїїсї, чектеш аймактардын єз ара 
аракеттенїїсї, жергиликтїї калктын 
миграциясы, айыл чарбасына мам-
лекеттик колдоо кєрсєтїї, укук 
коргоо органдарынын айрым кыз-
маткерлеринин мыйзамга каршы 

аракеттери фактылары боюнча бир 
катар маселелерди кєтєрїшкєн.                                 
Бакыт Тєрєбаев белгилегендей, 
тургундар кєтєргєн кєйгєйлєр ти-
йиштїї мамлекеттик органдар та-
рабынан тыкыр каралып, арыз ээле-
рине жооптор берилет. Бїгїн 6-ав-
густта ушундай эле жолугушуулар 
Кызыл-Кыя шаарында да єтєт. Ага 
Баткен облусунун Кызыл-Кыя шаа-
рынын жана Кадамжай районунун 
тургундары катышат.

Сыйлык-сыймык
Президент Садыр ЖАПАРОВ:

Кыргыз Республикасынын 
Президенти Садыр Жапаров 
2-сентябрда єлкєгє жана 
элге сиўирген эмгеги їчїн 
кыргызстандыктарга 
мамлекеттик сыйлыктарды 
тапшыруу аземине катышты. 

Мамлекет башчысы бїгїнкї 
кїндє жетишкендиктери їчїн 
адилеттїї баасын алып, мамле-
кеттик сыйлыктар жана наамдар 
менен сыйланган мекендештер-
дин ролун белгилеп, тємєнкї-
лєргє токтолду:

- Єлкєбїздїн социалдык-
экономикалык, билим берїї жа-
на маданий потенциалын єнїк-
тїрїїгє кошкон зор салымы, 
ошондой эле кесиптик ишмер-
дигиндеги чоў жетишкендикте-
ри їчїн бир катар мекендеште-
рибизди мамлекеттик сыйлыктар 
менен сыйлоо жєнїндє Жарлык 
чыкты. Алгач сыйлык ээлерин 
Эгемендїїлїгїбїздїн 31 жыл-
дыгы менен чын дилимден кут-
туктайм. Сиздер єлкєбїздї ту-
руктуу єнїктїрїїгє “єз ишим ме-
нен салым кошсом” деп, кєз ма-
йыўарды коротуп, кол жоору-
туп, акыл эмгегин жумшап, эў 
башкысы жїрєгї менен бери-
лип, талыбас эмгектин аркасын-
да Эгемендїїлїгїбїздїн чыўда-
лышына кємєктєшїп келесиз-
дер. Адамдын эмгегинин баала-
нышы, айрыкча, коомчулуктун, 

мамлекеттин кызыкчылыгын-
дагы ишмердїїлїккє баа бери-
лиши таман акы, маўдай тердин 
акыбетинин кайтканы. Кандай 
учур болбосун, мамлекеттин кы-
зыкчылыгын кєздєп, єз иши ме-
нен салым кошуп жаткан жаран-
дарга мамлекет дагы тиешелїї 
деўгээлде кам кєрє билиши ка-
жет. Бул – бийлик менен элдин 
ортосундагы ишенимди бекем-
дєє менен бирге єсїп келе жат-
кан муундун єз эл-жери їчїн бе-
рилип кызмат кылуусуна мыкты 
єбєлгє болуп саналат. Айрыкча, 
єнїккєн Кыргызстанды курууга 
багыт алганыбызда єз таланты, 
єз мээнети менен єлкєнїн єнї-
гїїсїнє салым кошуп жаткандар-
дын демине дем, кїчїнє кїч ко-
шот деп ишенем.

“КЕСИПКЄЙ АДИСТЕРИБИЗ 
ТАТЫКТУУ БАРК-БААСЫН 
АЛЫШЫ ЄТЄ МААНИЛЇЇ”

- Албан-албан жетишкендик-
тери менен эл оозуна алынган 
мекендештерибиздин эмгеги 
акыйкат бааланып, мамлекет-
тик сыйлыктар жана наамдар 
менен сыйланып жатышы жал-
пы коомчулук сыймыктана тур-
ган окуя. Ошол їчїн сєз баккан 
ата-бабаларыбыз “Сыйлык жал-
кы, сыймык жалпы” деп таасын 
белгилеп кетишкен. Чыдамкай-
лыгы, єжєрлїгї жана адал эм-
геги менен ушул деўгээлге же-
тишкен бїгїнкї сыйлык ээле-
ри єз заманынын каарманда-
рына айланары турган иш. Дїй-
нє жїзїндє кайсы гана єлкєнї 

албайлы, мамлекеттин эў башкы 
байлыгы бул – адам ресурстары 
деп, чыныгы кесипкєйлєргє, єз 
ишинин майын чыгарган адис-
терге, эл-жерине берилип иште-
ген мекенчил эр-азаматтарына, 
бабаларынын тарыхын, нарк-
насилин жетик билген жаштары-
на басым жасап, колдоп-коштоп 
келе жатканы маалым. Экономи-
калык артыкчылыктарда деўиз-
ге чыгуу мїмкїнчїлїгї болбогон 
Кыргызстаныбыздын шартында, 
албетте адам ресурстарыбыз, та-
гыраак айтканда, кесипкєй адис-
терибиз татыктуу барк-баасын 
алышы єтє маанилїї.

“МАМЛЕКЕТТИК 
СЫЙЛЫК МЫНДАН АРКЫ 
ИШМЕРДИГИЎИЗДЕРГЕ 
ШЫК, ДЕМ БЕРСИН!”

- Кыргыз – ырыс-кешиктїї эл. 
Уучу куру эмес. Бїгїнкї кїндє 
коомубуздун єнїгїшїн ар тарап-
тан шарттап, єз талант-дарамети 
менен эл оозуна алынып жаткан 
эр-азаматтарыбыз арбын. Муну 

элибизде “Казына казына эмес, 
эл казына” деп коет. Эл ичинде-
ги мындай таланты менен эмге-
ги элге даўаза болгон инсандар-
га Мекен алдындагы жоопкерчи-
лигин сезип, кылган ак кызмат-
тары їчїн тереў ыраазычылык 
билдирем. Бїгїнкї кїндє Кыр-
гызстанда кандай жетишкендик-
тер, кандай саамалыктар болуп 
жатса, алардын бараандуу бєлї-
гїндє сыйлык ээлеринин жарат-
кан эмгектери орчундуу орунду 
ээлейт. Бул инсандарыбыздын 
єрнєктїї ємїрї аркасынан єсїп 
келе жаткан муунга єрнєк, ал-
га жетелей турган багыт болуп 
берет. Урматтуу сыйлык ээле-
ри! Сиздердин эл їчїн, мамле-
кет їчїн жасаган эмгегиўиздер 
эч качан жерде калбайт. Элдин 
эсинде, урпактардын сезиминде, 
тарыхтын барактарында тїбє-
лїккє калат. Сыйлык алып кел-
ген эмгегиўиздер сиздерге чек 
болбосун. Мамлекеттик сыйлык 
сиздердин мындан аркы ишмер-
дигиўиздерге шык, дем, кїч бер-
син! Дагы бир жолу алган сый-
лыгыўыздар кут болсун!

Балдар укугу боюнча 
ыйгарым укуктуу єкїл 
Асель Чынбаева “SOS - 
Балдар айылы Чолпон-
Ата” программасынын 
20 жылдыгына арналган 
салтанаттуу иш-чарага 
катышты. 

Иш-чара Ысык-Кєл об-
лусунун Чолпон-Ата шаа-
рында Ч.Айтматов атында-
гы “Рух ордо” маданий бор-
борунда Кыргызстан, Рос-
сия, Армения, Беларусь жа-
на Єзбекстандан келген 15 
тарбиялоочу энелердин ка-
тышуусунда єттї. Президент 
Садыр Жапаровдун кут-
туктоосун Асель Чынбае-
ва окуп берди. Анда Мам-
лекет башчысы Кыргыз-
станда 20 жылдан бери иш-
ке ашырылып келе жаткан 
“SOS” программасынын ал-
кагында ата-энесинин кам-
кордугусуз калган балдар-
га кєрсєтїлгєн колдоо їчїн 
ыраазычылык билдирген. 

Єз кезегинде Асель Чын-
баева мамлекет тарабы-
нан оор кырдаалга кабыл-
ган балдардын жашоосун 
жакшыртууга бардык ара-
кеттер кєрїлїп жатканын, 
балдарды колдоо боюнча 
ченемдик-укуктук актылар 
кабыл алынганын белгиле-
ди. “SOS - Балдар айылда-
ры” федерациясынын пре-
зиденти Дереже Вордофа 
“SOS” кыймылын колдоо 
боюнча Министрлер Каби-
нетинин аракеттерин айт-
ты. “SOS айылынын” иш-
мердїїлїгїнє каржылоонун 
50%ы мамлекет тарабынан 
бєлїнєт. Иш-чаранын алка-
гында алыскы жана жакын-
кы чет єлкєлєрдєн Кыргыз-
станга келген SOS-энелерге 
алтын шакектерди тапшы-
руу аземи болду. Белги-
лей кетсек, учурда дїйнє-
нїн 134 єлкєсїндє 500дєн 
ашык “SOS - Балдар айылы” 
курулган. Кыргызстанда эки 
“Балдар айылы” бар.

Кечээ 5-сентябрда Жогорку 
Кеўештин Эл аралык иштер, 
коргоо, коопсуздук жана миграция 
боюнча комитетинин кезектеги 
жыйыны єттї. 

Анда депутаттар миграция масе-
леси курч экенин белгилеп, Россия, 
Тїркия мамлекеттеринде эмгектен-
ген кыргызстандыктардан кєптєгєн 
кайрылуулар келип жатканына ток-
толушту. Депутаттар “бул маселе-
лер боюнча Министрлер Кабинети 
маалымат бериш керек” деген оюн 
билдиришти. Комитеттин жыйы-
нында “2022-жылдын 19-апрелин-
де Вашингтон шаарында кол коюл-
ган Кыргыз Республикасы менен Эл 
аралык єнїктїрїї ассоциациясы-
нын ортосундагы “Климаттын єз-
гєрїїсїнє туруктуу суу чарба кыз-
маттарын жакшыртуу” долбоору 
боюнча каржылоо жєнїндє ма-
кулдашууну ратификациялоо туу-
ралуу” мыйзамдын долбоору экин-
чи окууда каралды. Бул макулда-
шууга ылайык Ысык-Кєл облусунун 
Кызыл-Суу, Бєкєнбаев, Кажы-Сай 

айылдарын ичїїчї суу менен кам-
сыздоо, саркынды сууларды чыга-
руу жана тазалоочу курулмаларды 
калыбына келтирїї, куруу карал-
ган. Ошондой эле Баткен облусунун 
бир катар айылдарга суу менен кам-
сыздоонун жаўы системаларын ку-
руу, мурда болгондорун калыбына 
келтирїї планы бар. Мындан тыш-
кары, долбоордук каражаттардын 
эсебинен Карадарыя – Сырдарыя-
Амударыя (Ош, Баткен облустары 
жана Жалал-Абад облусунун бир 
бєлїгї) дарыяларынын бассейнинде 

жайгашкан їч ирригациялык жана 
дренаждык системаларды реаби-
литациялоо боюнча иштер каржы-
ланат. Долбоордун жалпы сумма-
сы - 100 млн доллар, анын ичинен, 
кредит - 50 млн доллар, грант – 50 
млн доллар. Ал эми пайыздык чен 
– жылдык 0,75%. Кредиттин мєє-
нєтї – 38 жыл, жеўилдетилген мез-
гил - 6 жыл. Комитеттеги талкуудан 
соў мыйзам долбоору экинчи окуу-
да жактырылды.

Даярдаган 
Жазгїл КАРБОСОВА

“SOS – БАЛДАР АЙЫЛЫ” БАТКЕНДЕГИ ЖОЛУГУШУУЛАР

СУУ МЕНЕН КАМСЫЗДОО БОЮНЧА КАРЖЫЛЫК 
МАКУЛДАШУУНУН ДОЛБООРУ

“АДАМДЫН ЭМГЕГИНИН БААЛАНЫШЫ – ТАМАН 
АКЫ, МАЎДАЙ ТЕРДИН АКЫБЕТИНИН КАЙТКАНЫ”
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- Кудайберген Базарбаевич, 
акыркы маалыматтар боюнча 
єлкєдє жумушсуздук кєрсєт-
кїчї тємєндєгєнї байкалган. 
Министрлик кыргызстандык-
тарды иш менен камсыз кы-
луу боюнча кандай аракет-
терди кєрїп жатат?

- Жыл башынан бери єлкєдєгї 
жумушсуздуктун деўгээли дээр-
лик 0,2%га азайды. Жумушсуз-
дуктун жогорку кєрсєткїчї Бат-
кен жана Жалал-Абад облуста-
рында катталса, тємєнкї деў-
гээли Бишкек шаары менен Чїй 
облусунда байкалган. Жыл ба-
шынан бери шаардык жана ра-
йондук иш менен камсыз кы-
луу кызматтары тарабынан 6,9 
миў адам жумушка орноштурул-
ду. Бул єткєн жылдын биринчи 
жарым жылдыгына салыштыр-
ганда дээрлик їч пайызга кєп. 
Калкты иш менен камсыз кы-
луу кызматтарында каттоодо 
турган жумушсуздардын саны 
жыл башынан бери салыштыр-
малуу азайды. Азыркы учурда 
министрликке караштуу Кєн-
дїмдєрдї єнїктїрїї фондусу-
нун алдындагы 217 даярдоо тай-
пасында 2,9 миў адам окуп, рес-
публика боюнча беш кесиптик 
багыт берїї борборлору иштеп 
жатат.

- Бїгїнкї кїндє єлкєдє кан-
ча бош жумуш орун бар?

- Жыл башынан бери ишке ор-
ноштуруу кызматына бардыгы 
болуп 88,0 миў адам кайрылган. 
Анын ичинен 58,4 миў адам эм-
гек жана ишке орноштуруу мый-
замдары, кесиптик даярдоо жа-
на кайра даярдоо, кесип тандоо 
боюнча кеўештерди алышкан. 
Учурда республика боюнча 154 
жаран жумушсуздук боюнча жє-
лєкпул алат. Ошондуктан, ми-
нистрлик єзї да ар кандай дол-
боорлор аркылуу жумуш орун-
дарын тїзїїдє. Мисалы, «Эмгек 
ордуна азык-тїлїк» долбоору 
аз камсыз болгон їй-бїлєлєрдї 
колдоодо жакшы натыйжа-
луулугун кєрсєттї. Ага 70 миў-
дей адам катышып, 2139 тонна-
дан ашык ун жана єсїмдїк ма-
йы таратылды. 

- Министрлик тарабынан 
“социалдык келишим” дол-
боору аркылуу єлкєдєгї 20 
миўге жакын аз камсыз бол-
гон їй-бїлєлєргє колдоо кєр-
сєтїї иш-чарасы башталды 
эле. Жыйынтыгы кандай бол-
ду?

- Бїгїнкї кїндє элди жакыр-
чылыктан чыгаруу боюнча иш-
тиктїї чараларга єтїп жатабыз. 
Бул багытта — “социалдык ке-
лишим” пилоттук долбоору сы-
ноодон єттї. Баткен, Кадамжай 
жана Нарын облусундагы 100 
муктаж їй-бїлєгє 100 миў 
сомдон акча каражаты берил-
ди. Бул кїнєскана куруу, брус-
чатка жасоо, автоунаа оўдоо, 
ширетїї, мал чарбасын, єз-
дїк чарбасын уюштуруу ж.б. 
иш-аракеттерди баштоого ал-
гачкы жардам десек туура бо-
лот. Натыйжалуу сыноо жїр-
гїзїїнїн жыйынтыгында Ми-
нистрлер Кабинетинин Тєрага-
сы А.Жапаров “Социалдык ке-
лишимдин” негизинде социал-
дык жардам кєрсєтїї жєнїндє 
атайын Жобону бекитти. Эми 
аталган долбоор жалпы рес-
публика боюнча ишке ашыры-
лат. Келерки жылдагы биринчи 

кадам катары 2800 аз камсыз 
болгон їй-бїлєлєргє гранттар-
ды берїї пландалууда.

- Кыргызстандыктардын 
кєпчїлїгї эмгек миграция-
сында жїрєт, бул жагдайда 
министрлик тарабынан кан-
дай иштер жїргїзїлїп жатат?

- Бїгїнкї кїндє эмгек мигра-
циясынын єсїшї бїткїл дїйнє-
дє байкалып, дээрлик 181 мил-
лион адамга жетти. Кыргызстан-
да ар бир тєртїнчї їй-бїлєдє 
жок дегенде бир эмгек мигранты 
бар. Акыркы жылдарда тышкы 
миграцияда аялдардын кєбєйї-
шї єзгєчє байкалууда. Улуттук 

статистикалык комитеттин маа-
лыматы боюнча 2014-жылдан 
бери тышкы жана ички мигра-
цияда аялдардын саны эркек-
терден кєптїк кылат. 2018-жы-
лы алардын саны эркектердики-
нен дээрлик эки эсе кєп болгон. 

Министрлик жарандарыбыз-
дын мыйзамдуу тїрдє жумушка 
орношуусуна мїмкїн болушун-
ча жардам берїїгє аракет кы-
лып жатат. Бїгїнкї кїндє Ору-
сия, Улуу Британия, Тїштїк Ко-
рея, Германия, Япония менен ке-
лишим тїзїлгєн, Болгария, Фин-
ляндия менен иш алып барууда-
быз. Орусия мамлекети Кыргыз 

УЧУР МАСЕЛЕСИ

Эмгек, социалдык камсыздоо 
жана миграция министри 
Кудайберген БАЗАРБАЕВ:

“ЭМГЕК 
МИГРАЦИЯСЫНДА 
ЄСЇШ ЖАЛПЫ 
ДЇЙНЄ ЖЇЗЇ 
БОЮНЧА 
БАЙКАЛУУДА”

А
кыркы учурда жалпы  
республика боюнча 
жарандарыбыздын 
алыскы жана 
коўшу єлкєлєргє 

жумуш издеп кетип жатканы 
боюнча расмий дагы, расмий 
эмес дагы маалыматтар 
байма-бай айтылууда. 
Алардын айрымдарын чет 
єлкєдєгї жеўил жашоо 
кызыктырса, айрымдарын 
айлык маяналарынын 
жогорулугу азгырат. Кєпчїлїк  
жарандарыбыздын мамлекет 
тарабынан эч кандай кепилдик 
жок эле чет єлкєгє жумуш 
иштегени чыгып кетип 
жаткандыгы дале болсо кєйгєй 
боюнча калууда.  Натыйжада 
алар чет элдиктерге, же 
мыйзамсыз ортомчуларга 
алданып аянычтуу тагдырга туш 
болуп калышат.  Элди жумуш 
менен камсыз кылуу жана эмгек 
мигранттарынын кєйгєйлєрїн 
билїї максатында єлкєнїн 
Эмгек, социалдык камсыздоо 
жана миграция министри 
Кудайберген Базарбаевге 
бир нече суроолор менен 
кайрылдык.

Республикасынын жарандары 
їчїн негизги эмгек рыногу бой-
дон калууда. Акыркы маалымат-
тар боюнча Орусияда 1 миллион 
55 миў жараныбыз эмгек миг-
рациясында жїрєт. Биздин ми-
нистрликке караштуу Жарандар-
ды чет єлкєдє ишке орноштуруу 
борбору тарабынан Орусия иш-
каналарында биздин жарандар 
їчїн 20дан ашык тїзїлгєн эм-
гек келишимдери бар.

Їстїбїздєгї жылдын март 
айында Москва шаарындагы 
Кєп тармактуу миграциялык 
борбору менен биздин жаран-
дарды ишке орноштуруу боюн-
ча кызматташуу келишими тї-
зїлгєн. Макулдашууга ылайык, 
Бишкек шаарында Мамлекеттик 
миграциялык борборун ачуу ка-
ралган. Эгерде, аталган борбор 
ачылып калса, жарандарга ман-
жа изин алуу (дактилоскопия), 
медициналык кароо сыяктуу ке-
ректїї иш-тартиптеринен алдын 
ала єтїїгє жардам берет. Калк-
ты иш менен камсыз кылууда 
Кыргызстандын чет мамлекет-
тердеги элчиликтери да жакшы 
иштерди аткарууда.

Эмгек, социалдык камсыз-
доо жана миграция министр-
лиги 2022-жылга карата Тїш-
тїк Кореяда иштєє квотасын 
1800 адамга чейин кєбєйтїїгє 
жетишти. 2018 жана 2019-жыл-
дары квота болгону 500 адам 
болсо, 2020 жана 2021-жылда-
ры 750 адамды тїздї. Быйыл 
квота эки эсеге ашык кєбєйдї. 
Корея Республикасында иште-
ген жарандардын 15 жыл ичин-
де Кыргыз Республикасынын 
экономикасына кошкон салы-
мы 600 миллион долларды тїз-
дї. Жарандар Кореянын єнєр 
жай ишканаларында 4 жыл 10 
айга чейин иштей алышат. Жа-
такана жана тамак-ашы жумуш 
берїїчїнїн эсебинен жїргї-
зїлєт. Алардын орточо айлык 
маянасы 1800 доллардан жого-
ру. Министрлик Корея Респуб-
ликасында жарандарды ишке 

орноштуруу боюнча иш алып 
барган 15 жылдын ичинде 5 
миўден ашык эмгек келишими 
тїзїлгєн. Аталган єлкєгє алты 
ай ичинде 450дєн ашык жаран 
жиберилсе, мурунку жылдары 
ишке орношкондордун саны жы-
лына 300 жарандан ашкан эмес. 
Ошондой эле, биздин жарандар-
ды Улуу Британияда айыл чарба 
тармагында мезгилдик жумуш-
ка орноштуруу боюнча атайын 
келишим тїзїлгєн. Келишимге 
ылайык, 2022-жылга карата биз-
дин жарандар їчїн 1000 адамга 
квота бєлїнгєн. Жєнєтїлгєн жа-
рандарыбызга алардын шартта-
ры жагып, алган маяналарына 
ыраазы болуп иштеп жатышат. 
Єлкєдє миграция кїчєп кетти 
деген куру кыйкырыктан алыс 
болсок жакшы болот эле. Уба-
гында азыр биз суктанган аме-
рикалыктар дагы, тїрктєр да-
гы алыскы жана жакынкы чет 
єлкєлєргє барып иштеп, алар-
дан їйрєнїп, тажрыйба топтоп 
келишип єз єлкєлєрїндє ошол 
їйрєнгєн ыкмаларын колдонуп, 
укмуш єсїштєрдї жаратышкан. 
Бїгїнкї кїндє биздин чет жер-
де иштеп жїргєн мекендештери-
биз дагы бир убакта єлкєбїздїн 
єнїгїшїнє зор салымын кошот 
деп тереў ишенем.

Жакында Германия єлкєсї-
нє квалификациялуу чет элдик 
адистерди ишке орноштуруу 
боюнча EDUVISO программа-
сынын алкагында келишимге 
кол коюлду. Бул программа-
нын алкагында биздин жаран-
дар Кыргыз Республикасынын 
EDUVISO программасы боюн-
ча аккредитацияланган окуу 
жайларында «Медайымдар 
иши» адистиги боюнча окуу-
дан єтїп, андан ары ошол эле 
єлкєдє жумушка орношо алы-
шат. Программага 35 жашка че-
йинки толук орто билими бар 
жарандар, медайым же фельд-
шер адистиги боюнча диплому 
барлар катыша алат.

Ошондой эле 18 жаштан 35 
жашка чейинки кыргызстан-
дыктар Японияда їч багытта – 
тигїїчї, медайым жана курулуш 
иштери боюнча жумушка орно-
шо алышат. Эмгек келишимдери 
їч жылга чейин тїзїлєт. Биздин 
жарандар медициналык жактан 
жана турак жай менен камсыз 
болушат. Келишим аяктаган-
дан кийин алар тєлєнгєн пен-
сиялык салыктын 80%ын кай-
тарып алууга укуктуу. Быйыл, 
жылдын аягына чейин 400гє жа-
кын жарандарыбызды жєнєтїї 
пландалууда.

Андан тышкары, азыркы учур-
да Финляндияда кыска мєєнєт-
тїї айыл чарба жумуштары їчїн 
жарандарды ишке орноштуруу 
боюнча келишимдерди тїзїї 
иштери жїрїп жатат. Болгария 
Республикасынын жана башка 
бир катар мамлекеттердин иш 
берїїчїлєрї менен дагы єлкє-
бїздїн жарандарынын арасында 
эў пайдалуу келишимдер иште-
лип чыгууда.

Учурда республикада 117 жеке 
ишке орноштуруу агенттиктери 
иштейт. Алар дїйнєнїн 20 єлкє-
сїндє жарандарды жумуш менен 
камсыз кылышат. 2022-жылдын 
5 айында 6 миўден ашык жаран 
жумуш менен камсыз болгон.

Разия ЖООШБАЕВА



Алдыда кылычын кайраган 
кыштын баш багаарына 3 айлык 
убакыт бар. Сууктун илеби 
сокмоюн, кебелбей отурасызбы, 
же эртелеп отун-суу камдап 
жатасызбы? Маселенин 
бул жагдайын адистердин 
тїшїндїрмєлєрїнє таянып 
талдап кєрєлї. 

Їйдї жылытуунун кайсы тїрї 
ыўгайлуу? Экологиялык жактан 
алганда, адистер электр энергия-
сы менен жаратылыш газына ба-
сым жасалган жакшы дешет. Би-
рок, техникалык мїмкїнчїлїк-
тєр менен каржы чамабыз канча-
лык?  Энергетика министрлиги 
эл тандоосуна мїмкїнчїлїк тї-
зїї максатында быйыл “Лимит-
сиз” тарифке жол ачып, электр 
менен жылытуу системасын тан-
дагандардын таламын четке как-
пачудай. 

САНДАРДЫН 
САЛЫШТЫРМАСЫ 

120 чарчы метр келген 4 бєл-
мєлїї їйдїн мисалындагы эсеп-
терди карап кєрє турган болсок, 
аны жылытууга 12 киловатт ку-
баттуулугундагы меш керекте-
лет. Мындай шартта орто эсеп 
менен 1,4 кубометр кєгїлтїр 
отун, 12,6 киловатт-саат электр 
энергиясы же саатына 5 килог-
рамм кємїр жагылат. Меш ор-
то эсеп менен суткасына 8-12 эле 
саат иштетилсе элдин капчы-
гында каатчылык жаралбайбы? 
Мындай шартта бардык эсептер-
ди єлчєгєн эл кємїр жагууга ар-
тыкчылык беришет. Бирок, кє-
мїр баасы да быйыл жылдагы-
дан кымбат. Кємїр колдонгондор 
жыгач отунга да каражат жумша-
шат. Жыгач менен кємїр баасы, 
аларды жїктєп ташып келїїгє 
кеткен каражаттар бириккенде 
чєнтєккє бир топ эле таасир этет. 
Адистердин калькуляциясында 
электр менен жылытылган їйгє 

22,9 миў сом керектелсе, кєгїл-
тїр отун пайдалангандар 9 миў, 
кємїр колдонуучулар – 9,5 миў 
сомду чыгымдашат. Газ жана 
электр тогу менен иштеген меш-
тер бир кїйгєн боюнча адам кї-
чїн талап кылбаса, ал эми кємїр 
менен иштеген мештер от жа-
гуучуну байма-бай кємїр калап 
турууга милдеттендирет. Ушул 
эле жылытуунун тїрїн колдон-
гондор жыл бою тапкан каражат-
тарын отун-сууга деп дароо ко-
ротушат. Анткени, алар баарын 
бир убакта сатып алып, даярдап 
коюшу керек. Жалпы чыгымдар 
бириккенде билинбей эле кыш-
кыга 18-20 миў сом жєн эле ке-
тет. Кїл чыгарып, отун жарып 
тїмєн тїйшїккє батырган уба-
расы кєп, экологияга тийгизген 
терс таасири да бар. 

Электр тогу менен газ колдо-
нуучулардын кємїр жаккандарга 
караганда тарткан убарасы жок. 
Ар ай сайын колдонгон киловат-
тына, кубометрине жараша эсеп-
тешет. Буга чейин электр энер-
гиясын жылытуу максатында 
колдонууга чектєєлєр киргизи-
лип келсе, быйыл андан айырма-
ланып уруксат берилмекчи. Би-
рок, техникалык даярдык жагы 
кандай? Электрдин кубаттуулу-
гу 220 Вольт менен камсыздашы 
керек болсо, кышкысын ошол та-
лап сакталабы? Эгер ал ченем-
ге жетпей, алсыздык байкалса 
электр мештери суткасына 8-12 
саат эмес 14 саатка чейин ты-
нымсыз иштейт. Бул айлык чы-
гымды дагы 3-3,5 миў сомго кє-
бєйтєт. Эгер электр жарыгы єчїп 
кала турган болсо, абал кыйын-
дайт. Газ колдонуу андай кооп-
суз жагдайлардан алысыраак де-
ген менен, анын меши сапаттуу 

болбосо саатына керектїї нор-
мадан дагы 1,6 кубометр ашык-
ча чыгымдарга кириптер кылат. 
Мештерди туура тандагандан 
сырткары їйдї жылуулоо зарыл-
чылыктары жаралат. Бул жылы-
тууга кеткен чыгымдарды азай-
тууга жол ачат. 

Жылытуу жумуштарында ко-
шумча колдоно турган, атаан-
даштыкта артта калбай турган 
табигый башка да мїмкїнчїлїк-
тєр бар. Ал кїндїн энергиясы-
нан, шамалдан жана биология-
лык калдыктардан алынат. Би-
рок, аны колдонгондор арабызда 
аз. Себеби, ага керектїї панель 
каражаттары арзанга турбайт. 
Эгер бир койдуруп ала турган-
дар болсо, ал жылытууга кеткен 
чыгымдарды бат эле актап берет. 

Мамлекет тарабынан энергети-
ка жаатында даректїї колдоолор 
кєрсєтїлєрїн да белгилей кете-
ли. Мисалы, Кыргыз Респуб-
ликасынын 2021-2025-жылдар-
га карата электр энергиясынын 
орто мєєнєттїї тарифтик сая-
сатын бекитїї жєнїндє КР Ми-
нистрлер Кабинетинин ушул 2022 
– жылдын 8-апрелинде токтому 
иштелип чыккан. Ага ылайык, 
Энергетика министрлиги Эмгек, 
социалдык камсыздоо жана миг-
рация министрлигинен ар ай-
дын 15-числосуна чейин 16 жаш-
ка чейинки балдары бар муктаж 
жарандарга (їй-бїлєлєргє) "їй-
бїлєгє кємєк" ар айлык жєлєк-
пул алган аз камсыз болгон їй-
бїлєлєрдїн тизмелерин тактап 
маалымат алып турат. Бул иште 
жарандардын убактылуу жїргєн 
жеринин иш жїзїндєгї дареги да 
эске алынат. 

Кипариса СУРАХМАНОВА

Кыш камы Виза алуудагы жагдай

«Кирди-чыкты» белгинин кєйгєйї

ЖЫЛЫТУУНУН 
ТЇРЛЄРЇНЄ 
ТЇШЇНДЇРМЄ

Жакында єлкєбїздїн 
АКШдагы жана 
Канададагы ыйгарым 
укуктуу элчиси 
Бакыт Аманбаев 
АКШнын Мамлекеттик 
катчысынын Тїштїк 
жана Борбордук Азия 
єлкєлєрї боюнча 
жардамчысынын орун 
басары Брайн Стиммлер 
менен жолугушту.

Жолугушуунун жїрї-
шїндє эки єлкєнїн ор-
тосундагы кєйгєй жа-
раткан маселелер жана 
аны чечїїнїн жолдо-
рун талкуулашты. Ал-
гач элчи Бакыт Аман-
баев 21-июлда Прези-
дент Садыр Жапаров-
дун жетекчилиги ас-
тында Чолпон-Ата шаа-
рында болуп єткєн Бор-
бор Азия єлкєлєрїнїн 
мамлекет башчылары-
нын жолугушуусун-
да талкууланып, ка-
был алынган документтердин 
мааниси жана жыйынтыктары 
тууралуу маалымат берди. Ан-
дан соў АКШнын Бишкектеги 
элчилигинде кыргыз атуулда-
рынын Америка єлкєсїнє виза 
алуу їчїн жазылуу кезеги узун 
жана барган сайын кезекке тур-
гандардын саны кєбєйїп жат-
кандыгын белгилеп, кыргыз жа-
рандары їчїн визалык тартип-
ти жеўилдетїїгє кємєк кєрсє-
тїїсїн єтїндї. Андан тышкары 
Бакыт Аманбаев АКШга окууга 
єткєн кыргызстандык студент-
терге виза берїї жеўилдетилип, 
алар їчїн єзїнчє кезек уюшту-
руу жана туристтик визаны беш 
жылдык эмес, он жылдык мєє-
нєткє узартуу зарылдыгын баса 
белгиледи. 

Єз кезегинде Брайн Стим-
лер АКШнын Кыргызстанда-
гы элчилигинде виза алууга 
байланыштуу тїзїлгєн кыр-
даалдын себептерин иликтеп, 

жообун берїїнї убада кылды. 
Жолугушуунун жїрїшїндє Ба-
кыт Аманбаев Орусияга каршы 
киргизилген америкалык санк-
циялардан улам, айрым кыргыз-
стандык ишканалардын акчала-
ры Америка банктарында кар-
малып жаткандыгын айтып, аны 
чечїї жолдорун сунуштады. На-
тыйжада, эки тарап бул маселени 
чечїї мєєнєтїн тездетїї макса-
тында АКШнын жоопкерчилик-
тїї мамлекеттик органдарынын 
катышуусунда эки жана кєп та-
раптуу жолугушууларды єткє-
рїї боюнча макулдашышты. 

АКШга виза алууга жазылуу 
їчїн 2023-жылга чейин орун 
жок экендиги маалымдалган. 
Мындай кабарды АКШ элчили-
ги коронавируска байланыштуу 
чектєєлєр алынганда виза алуу-
ну каалагандардын агымы кє-
бєйгєндїгї менен тїшїндїргєн.

Разия ЖООШБАЕВА

Орусиядагы мигранттардын 
эмгек келишимин жана жаша-
ган жери боюнча миграциялык 
каттоосун талап кылган эреже 
кїчїнє кирди. Буга чейин, Ору-
сия Федералдык миграция кыз-
маты COVID-19 пандемиясына 
байланыштуу берилген жеўил-
дик мєєнєтї соўуна чыкканды-
гы тууралуу билдирїї тараткан. 
Ага ылайык, 2018-жылы кабыл 
алынган миграция боюнча мый-
замдын талаптары кїчїнє ки-
рээрин эскерткен. Бул мєєнєт 
2020-жылы коронавируска бай-
ланыштуу Орусия президенти-
нин жарлыгы менен мигранттар-
дын каттоого туруусуна жеўил-
дик берилгенден кийин,  ЕАЭБ 
уюмундагы Кыргызстан жана 
Армения мамлекеттери їчїн 
2022-жылдын 3-сентябрында 
бїтєєрї белгиленген.

Орусия мыйзамы боюнча ал 
єлкєдє жїрїї мєєнєтї аякта-
ган мигранттар эмгек келишими-
нин негизинде жашаган жеринде 

каттоого турууга милдеттїї. Аны 
бузгандарга акчалай айып салы-
нып, єлкєдєн чыгарылып же єл-
кє аймагына  белгисиз мєєнєт-
кє чейин кирїїгє тыюу салынат. 
Ал эми миграциялык каттоо мєє-
нєтї бїткєндєр аталган єлкєдє 
90 кїнгє чейин каттоосуз жїрїї 
укугунан пайдаланып, чек ара-
дан чыгып кайра кириши керек. 
Учурда ал жактагы мигранттар 
Украинадагы кырдаалга байла-
ныштуу “кирди-чыкты” белгини 
койдуруш їчїн Казакстан менен 
Орусия чек арасына катташууда. 
Жакында Жогорку Кеўештин 
депутаты Нуржигит Кадырбе-
ков орус жергесиндеги кыргыз 
мигранттардын абалын жеўил-
детїї їчїн Мамлекеттик Думага 
кайрылуу демилгесин кєтєрїп 
чыкты. Ал эми єлкєбїздїн Тыш-
кы иштер министрлиги бул ба-
гытта сїйлєшїїлєр жїрїп жат-
канын билдирди.

Разия ЖООШБАЕВА

Япония Кыргызстанга 323 
млн иен єлчємїндє акысыз 
жардам кєрсєттї. Финансы ми-
нистрлигинин басма сєз кызма-
ты билдиргендей Япония єкмє-
тї КР Министрлер Кабинетине 
2022-жылга Адам ресурстарын 
єнїктїрїї боюнча стипендиялык 
программаны (JDS) ишке ашы-
руу їчїн 323 млн иен (2,30 млн 
доллар) єлчємїндє акысыз жар-
дам кєрсєтїїнї чечти. 

Маалыматка ылайык, кечээ 
финансы министри Алмаз Ба-
кетаев Япониянын КРдагы эл-
чиси Маэда Шигеки жана Япо-
ниянын Эл аралык кызматташ-
тык агенттигинин Кыргызстан-
дагы туруктуу єкїлї Кавамото 
Хироюки менен алмашуу нотала-
рына жана JDS долбоору боюнча 

Гранттык макулдашууга кол кой-
ду.

Долбоордун негизги максаты 
– Кыргызстандын мамлекеттик 
жана муниципалдык кызмат-
керлерине Япониянын ЖОЖдо-
рунда магистр даражасын алуу 

мїмкїнчїлїгїн берїї, Министр-
лер Кабинетинин кадрларды 
даярдоо боюнча саясатын кол-
доо жана эки тараптуу мамиле-
лерди єнїктїрїї болуп саналат.

Бактыгїл КУЛАТАЕВА

АКШга БАРУУ ЖОЛУ 
ЖЕЎИЛДЕСЕ...

МИГРАНТТАРГА ТАЛАП 
КЇЧЄДЇ

ЯПОНИЯДАН КЫРГЫЗСТАНГА 
АКЫСЫЗ ЖАРДАМ
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(Башталышы гезиттин 
№77 санында)

Ал эми: “Кийинки кєч, улуу 
кєчтї кєрїп тїзєлєт” аттуу мака-
ла жашоонун чар тарабына таа-
сирин тийгизген. Байыркы кєч-
санжырада айрым бир атактуу 
адамдардын той-ашында, кєчїп-
конгон учурларында айтылып да, 
кєєдєнгє жазылып да калган. Ба-
ланчанын кєчї же тїкїнчє уруу-
нун кєчї дегенде эл тїп кєтєрє 
дїрбєп, кєрїшкє кызыгышкан. 
Тєєлєрїн бєтєнчє шєкєттєп, їкї-
лїї тебетей кийген кыз кєч баш-
тап барат. Ошол уруунун желеги 
желбиреп, кєчї кооздолуп, шаан-
шєкєттїї убап-чубап єтєт. 

Аларга ылым санашкандар 
тамак-ашын, кымызын кєтєрїп, 
кєч алдын тосушат. Дал ошол жер-
де – азилдешїї, кєўїл алып, сый-
урматка бєлєнїшкєн. Ооба, кыр-
гыз, кєўїл кушун оболото ыракат-
ка батышкан. 

Булардын салт-санаасын, кєчї-
нїн кєркємдїїлїгї менен ыраат-
туу тартипте єрлєп баратканына 
суктанышып, єздєрїнїн кєчїн да 
кєзгє толоорлук жасалга жана ка-
мылга менен жабдышкан. Жана-
гы “Кєчтї кєрїп кєч тїзєлєттїн” 
бири – ушул. Калганы каймалана 
колдонулган. “Эжени кєрїп – сиў-
ди єсєт, аганы кєрїп – ини єсєт, 
атаны кєргєн – ой жанат, энени 
кєргєн тон бычат. Карыны кєргєн 
каада-салтка кєчєт”. 

- “Карысы бардын – ырысы 
бар”. “Карылыкка кїтїн” – де-
ген макал-лакап да жашоонун 
урунттуу учурудур.

- Мунуў орчундуу кеп. Кандай 
адам болбосун карылыкка баш 

коёт. Ошондо отуздан ооп калган-
га карылар астыртан кеп узатып: 

- Ээ, уулум, мени сыйласаў, Ку-
дай сени сыйласын. Сен да карый-
сыў. Отуздан ооп калыпсыў, кары-
лыкка камына жїр, - дешчї. Эм-
не себептен жаш туруп карылыкка 
баш коёт. Бул жагын жумшак тил-
ге салып, тїп жайынан баштоочу. 
Манаста Кыргын чал жєнїндєгї 
тамашаны окудуў беле? Окубасаў 
мындай деген жери бар: 

“Кырктын башы кыргын чал, 
Кыркында кєпкєн жинди чал. 
Кыштын кыраан чилдеде,
Кемпирин кырк тургузган – сїр-

гїн чал”. 
Мына, карылыкка кыргыз эли 

кырк жашынан камынган. Не де-
генде, жаш курактагы шоктук ты-
йылып, жигит салабаттуу, салмак-
туу мїнєзгє ооп, карыларды жан-
дап, санжыра, улама, нарк, салтты 
тїпкїрїнєн туюнуп, олуттуу кєрї-
нє баштаган. Аны кєргєн инилери 
агасы менен аркы-берки кептер-
ди сурабай, адептїїлїккє моюнда-
ган. Отуз менен кырктын ортосун-
да адеп-ахлактуу дубал орногон. 
Буларды сезген єзїнїн абийирин 
коргогон. Жаш курактардын ара-
сындагы адеп-ахлак жышаанда-
ры сакталып, элибиз улуу кєчїн 
салттуу, нарктуулукта карманган. 
Карылыкка камынган жигит сєз-
мєр, элдин камын ойлогон, акыл-
дуу карыларды жандап, алардын 
атын алып, калк арасына коштоп 
барган. Ошол арада ата-баба сал-
тына каныккан, элге таанылган. 
Элдин оозуна алынган сайын мє-
мєдєй салбыраган. Аны кєргєн-
билген курдаштары да анын бил-
гендерин билип, сезип, бир курбу-
лукта єсїшкєн. Ал кезде балдар, 

жаштар улуулардан їл-
гї алып, жашынан жа-
шоонун ийине тїшїш-
кєн. Улутубузда ушун-
дай салт, нарк ыйык 
сакталган. “Уят єлїм-
дєн катуу” єкїм сїр-
гєн. Сєзїн єлтїргєн – 
єзїн єлтїргєн; анты-
нан жанган – адам са-
нынан калган; ишеним-
ден кеткен – тагдыр 
берген ємїрдєн мур-
да ажалы жеткен; элди 
жїргєн алдап-арбап – 
тирїїлєй ач арбак; эл-
ге залалы тийген – табытта жат-
кан єлїктїн кепинин кийген; се-
нин атаў ушундай болчу деген наа-
латты – кийинки укум-тукумунун 
башына їйгєн. Мына, ушундай 
уютмалуу кептер бїтїндєй жа-
шоону ичине камтыйт. “Жаш жи-
гиттин уялганы - єлгєнї”. Уялган 
уул – калктын жїзїн кєрє албай, 
уятын жууштун камында болгон. 
Эл отуз жыл ичинде улуу мураста-
рынан кол жууп, мыйзамдын тут-
куну болду; аксым атыкты, кєз кє-
рїнєє танды. 

Ал эми карылык кандай эле? 
Аркысын коюп, кыркынчы жыл-
дан беркисинен кеп салып кєрє-
лї. Кыркынчы жылдары ар кими-
си колунда барын кийинген. Би-
рок улууну урматташкан. Ошент-
се да таза, эскинин жаўысы бол-
со да жарашыктуу кийинишкен. 
Башынан тебетей, калпак тїш-
пєгєн, нарк-салттын каймагы бу-
зулбаган учур. Карылар сєзгє че-
бер, жорго сєз жоголо элек маал. 
Сєздї айкалыштыра, ыр сымал-
дата куюлуштура айтып, учураш-
кан. Бири-бирине жооп кайрып, 

шаўдана кїлїшїп, ырахаттана 
сабыр этишчї. Алардан санжыра, 
улама алыстай элек кези. 

Айылдын эки дєўї бар. Бири 
– Ашымкандыкы, бири – Ыйма 
молдонуку. Кайсы убак болбосун 
ошол дєўдє кеп-кеўеш курулат. Эл-
дин наркы ошол – дєўдє. Непада, 
колхоздун жыйыны болсо – дєўдє. 
Курман айт, Орозо айт ошол дєўдє 
намаз окулуп, бата тиленет. Бул иш-
тер Сталин єлїп, Хрущёв элди ал-
даган мезгилде тыюу салынды. Де-
гинкиси карылар такыба, сєзїн єл-
тїрбєгєн, Улуу Ата Мекендик согуш 
маалында колхоз, совхозду кїн-тїн 
иштеткен, абийирди туу туткан, ач 
экенин, жармачтыгын туйгузбай ак 
эмгектенишкен, їлгї, єрнєк этиш-
кен. Майданга азык-тїлїк жєнєтїп, 
элди ынтымакка кураган – кары-
лар эле. Ооба, алардын эрдиктерин 
али эл эстейт. Согуш бїткєн соў ма-
мыраган тынчтык єкїм сїрдї. Сєз-
мєр, уламачы карылар суюла баш-
тап, батышта кан кєєкєрлєп кел-
гендер, батыштын айрым жугуш-
туу жактарын ала келгендер: 

- Кыргыздар дале кепеде 

турбайсыўарбы? – деген ала єп-
кєлєр баатыр сїйлєштї. Ошолор 
єлє-тала иштеп, тамдарын жаўы-
лашты, маданият жагын батыш 
тарапка окшоштургусу келишти. 

Эзели кыз алышпаган уруулар 
арасында їйлєнїї башталды. Не 
демексиў, балдардын ата-энелери 
уятка жыгылышты. Бара-бара 
акырындап салт-санаа жукара бер-
ди. Албетте катуу тыйымга тїш-
кєндєр далай жылга карманыш-
ты. Хрущёвдун чыккынчылыгы-
нан кийин улуттук каада-салтты 
акырындап буза баштаган “єтє 
маданияттуулар” чыкты. Боз їй-
дї, шырдак, туш кийизди феодал-
дык саркынды деп эсептешти. Оо-
каттуулар їйїнє мебель шыкады. 
Карынын сєзїн капарына алба-
ган алп сєздєр, батыштын ирип-
чириген маданиятын таўуулашты. 
Ошондо да салабаттуу, нарктуу ка-
рылар салт-санаадан кайтышпады. 

Азыркы кїндє алтымыш ашкан, 
жетимиш баскандар карылык ка-
сиеттен небак кагылган. Албетте, 
калаа жериндегилер. Ал эми Ала-
Тоо аймагындагылар їрп-адатты, 
салабаттуулукту сактагандар ар-
бын. Ара жолдо “кара тилин калп 
минип”, карылар бузулган учур да 
болгон. Калпты, кыйшыўды кол-
доп сїйлєп, карылык касиетин ка-
чырышкан. Азыр “карыдым” - де-
гендер кебете-кешпирин, тїрїн єз-
гєртїп, улуттук таалим, жышана 
жагына кол серпип койгон кокуй 
наалаттар арабызда. 

Кийинки кїндєрї жаштарыбыз 
бата сурап, адеп-ахлакты ыйык кї-
тєєр топ курап, ата-баба мурасы-
на тап коюшту. Ылайым жашта-
рыбыздан баштап, карыларыбыз-
га дейре Президенттин “Ата-баба 
мурасын ыйык тутуу жєнїндєгї” 
Жарлыгын кош колдоп колдоого 
алганыбыз абзел. 

- Калкамбай аба, Президен-
тибиз кабыл алган “Сєздї асы-
рап, байытуу менен ата-баба му-
расын ыйык тутуу жєнїндєгї 
жарлыгына карата кенен-чонон 
аўгеме-дїкєн куруп бергениўиз-
ге ыраазыбыз. Сак саламатта бо-
луп, элдик каада-салтты калкка 
жайылта бериўиз. Эсен жїрїўїз. 

Ємїрбек ТИЛЛЕБАЕВ

КАРЫНЫН СЄЗЇН КАПКА САЛ

Кыргыз эл жазуучусу Калкамбай АШЫМБАЕВ:

“ЖЇРЄГЇЎДЇ КИР 
ЧАЛДЫРБА, КЄЄДЄНЇЎДЇ 
ДАРТ АЛДЫРБА”

Жекшемби кїнї Кыр-
гызстанда алгачкы 
жолу ЮНЕСКОнун 

алдындагы салттуу музыкалык 
искусство боюнча эл аралык ке-
ўештин (ICTM) тїрк тилдїї эл-
дердин музыкасы жана салт-
туу музыкалык искусствосунун 
изилдєєчїлєрї катышкан “Тїрк 
тилдїї дїйнєдєгї музыка жана 
бий салттары: сактоо, жаўыла-
нуу жана маданияттар аралык єз 
ара аракеттери” деген аталышта-
гы 8-Симпозиум єз ишин башта-
ды. Чолпон-Ата шаарындагы "Рух 

Ордо" маданий борборунда єтїп 
жаткан бул иш-чарага Кыргыз-
стандан тышкары Италия, Венг-
рия, Финляндия, Австрия, Япо-
ния, Нидерланды, АКШ, Канада, 
Улуу Британия, Сербия, Тїркия, 
Азербайжан, Орусия, Албания, 
Татарстан, Болгария, Тїркмєнс-
тан, Казакстан, Єзбекстан мам-
лекеттеринен келген илимпоздор, 
салттуу музыка искусствосунун 
алып жїрїїчїлєрї (айрым єлкє-
нїн єкїлдєрї онлайн) катышууда.  

Аталган иш-чаранын расмий 
ачылышына Мамлекеттик кат-
чы Сїйїнбек Касмамбетов жана  
маданият, маалымат, спорт жана 
жаштар саясаты министри Аза-
мат Жаманкулов  катышып, сєз 
сїйлєштї. Єз сєзїндє Мамлекет-
тик катчы Кыргызстанда алгачкы 
жолу єтїп жаткан салттуу музыка 
искусствосун изилдєєчїлєрїн ба-
шын бириктирген мындай демил-
ге бїтїндєй тїрк дїйнєсїнїн му-
зыка изилдєєчїлєрїн бир аянт-
чага чогултуп, тарыхый иш-чара 
катары алгачкы кадамын ташта-
гандыгына сыймыктанарын айт-
ты. Мындай эл аралык деўгээл-
деги єнєр адамдары менен илим-
поздордун башын кошкон симпо-
зиумдун маанилїїлїгїн, анын ро-
лун жана ордун баса белгиледи. 

Иш-чараны єткєрїї мамлекет 
тарабынан колдоого алынышы, 
салттуу музыка єнєрїн єркїндє-
тїїгє кошкон баа жеткис салым 
жана анын илимий жактан изил-
денишине маани берилиши келе-
чектен чоў їмїт артаарын айтып, 
уюштуруучуларга ыраазычылык 
билдирди.

Иш-чаранын демилгечиси жана 
уюштуруучулардын башында тур-
ган Кыргыз Республикасынын эл 
артисти, Токтогул атындагы мам-
лекеттик сыйлыктын лауреаты, 
искусство таануу  илимдеринин 

доктору, профессор Роза Амано-
ванын айтуусунда, єтїп жаткан 
иш-чара   Кыргыз Республикасы-
нын Президентинин “Комуз кїнї 
жєнїндє” Жарлыгынын алкагын-
да ишке ашырылып, тїрк тилдїї 
элдердин музыкалык салттарын 
изилдєє, сактоо жана жайылтуу 
боюнча илимий-изилдєє иште-
ринин жалпы багыттарын иштеп 
чыгуу, салттуу музыкалык ис-
кусствону алып жїрїїчїлєрдїн 
чыгармачыл байланыштарын 
бекемдєє жана салттуу музыка-
ны алып жїрїїчї єнєр ээлерин 

коомчулукка таанытуу макса-
тын кєздєйт. Ошондой эле, ICTM 
изилдєє тобунун 8-Симпозиуму 
илимпоздордун, музыканттардын 
жана аткаруучулук, окутуучулук 
ишмердиги менен алектенген ис-
кусство єкїлдєрїнїн ортосунда 
тыгыз байланыш тїзїїгє мїмкїн-
дїк берет. Ошондуктан кїн тар-
типте атайын талкуулар, бет ачар-
лар, семинарлар жана концерттер 
каралган. 

Иш-чара Кыргыз Республи-
касынын Маданият, маалымат, 
спорт жана жаштар саясаты ми-
нистрлигинин жетекчилигинин 
алдында “Кыргыздын салттуу 
музыкасы” фонду жана А. Алты-
мышбаев атындагы Философия, 
укук жана социалдык-саясий инс-
титуту менен биргеликте Эл ара-
лык Евразия институту тарабы-
нан колдоого алынып, єтїп жа-
тат. Дээрлик 5 кїнгє улана тур-
ган бул иш-чарада илимпоздор 
менен изилдєєчїлєр салттуу му-
зыка жаатындагы бир катар маа-
нилїї темаларды кєтєрїп, каты-
шуучу єлкєлєр тарабынан сунуш-
тар жана пикирлер топтолот. 

Симпозиум 9-сентябрда бор-
борубуздагы "Ала-Тоо" аянтын-
да “Комуз кїнїнє” арналган ата-
йын гала-концерт менен жыйын-
тыкталат.

Разия ЖООШБАЕВА

Комуз кїнїн утурлап

САЛТТУУ МУЗЫКА САЛТАНАТЫ
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2022-2027-ЖЫЛДАРГА УЛУТТУК НАРКТЫ САКТОО ЖАНА ЄНЇКТЇРЇЇ 
ЖЄНЇНДЄ УЛУТТУК ПРОГРАММАНЫ БЕКИТЇЇ ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН
ЖАРЛЫГЫ

Óëóòòóê íàðê – ýëäèí ðóõàíèé ìàäàíèÿòûíûí êóðàìäûê áºë¿ã¿, àë ºçãº÷º èäåÿ-
ëàðäûí æàíà òóðóêòóó ýëäèê ýðåæåëåðäèí íåãèçèíäå êàëûïòàíàò. Àëàð ýëäèí ìàäà-
íèÿòûíûí íåãèçèí ò¿ç¿¿÷¿ ôàêòîð áîëóï ñàíàëàò, àíòêåíè ýçåëêè çàìàíäàí áàøòà-
ëûï, ìóóíäàí-ìóóíãà ºò¿ï êåëãåí. Óëóòòóê íàðê – ààëàìäàøóó ìåíåí ñàíàðèïòåøòè-
ð¿¿ãº êàðàáàñòàí, êàäûð-áàðêòû æàíà àð-íàìûñòû, àéêºëä¿êò¿ æàíà àäèëåòò¿¿ë¿ê-
ò¿, àáèéèðäè, áîîðóêåðäèêòè ñàêòàãàí æàíà òàëûêïàé ýìãåêòåíãåí êº÷ìºí æîîêåðäèí 
óëóó ìûéçàìû.

Íàðê ýëäèí á¿òê¿ë ºí¿ã¿¿ òàðûõûíäà ºçãºð¿ï, àäåï-àõëàê ìåíåí òîëóêòàëûï æàíà 
áàéûòûëûï, æà¢û ìàçìóíãà ýý áîëóóäà, àëàðäûí àéðûìäàðû ºç àêòóàëäóóëóãóí æî-
ãîòóóäà, æàøîî-òóðìóøòóí ì¿íºç¿í àíûêòîî ìåíåí ºç¿í-ºç¿ áèë¿¿ ìàäàíèÿòûí êà-
ëûïòàíäûðóóäà, æàøîîíóí ìà¢ûçû æàíà óëóòòóê áààëóóëóêòàðäûí òàáåðèê ñèìâî-
ëóíà àéëàíûï, ýëäèí æîê áîëóï êåò¿¿ñ¿í àëäûí àëóóäà.

Êûðãûçäàð ìàìëåêåòòèí ºí¿ã¿ø¿í¿í íåãèçè áîëãîí óëóòòóê íàðê àðêûëóó êûëûìäàð 
áîþ êîøóíà ýëäåð ìåíåí æàíàøà æàøàï, òàðûõòûí òåðå¢èíäå æîê áîëóï æå áàøêà 
ýëäåðãå ñè¢èï êåòêåí ýìåñ, àòûí æîãîòïîé, òàðûõòà ºç èçèí êàëòûðäû.

Êàíäàéäûð áèð äå¢ãýýëäå ó÷óð òàëàáûíà ûëàéûê äåãåí áàøêà ìàäàíèÿòòàð æà-
íà èøåíèìäåð äà ºç òààñèðèí òèéãèçáåé êîéãîí æîê, îøîíäîé áîëñî äà áóë ïðîöåññ 
óáàêòûëóó ì¿íºçãº ýý æàíà êûñêà óáàêûòòûí è÷èíäå àÿãûíà ÷ûãàðûí ýñòåí ÷ûãàð-
áîîãî òèéèøïèç.

Ìàäàíèÿòòàðäûí àññèìèëÿöèÿñû, ºç¿í÷ºë¿¿ë¿êò¿í æîãîëóøó òàðûõòûí áåëãèë¿¿ 
áèð ìåçãèëäåðèíäå óëóó èìïåðèÿëàðäû æàíà êàéòàëàíãûñ ìàäàíèÿòòû æàðàòêàí 
óëóòòóê áààëóóëóêòàðäû æîãîòóóãà àëûï êåëåò.

ªëêºá¿çä¿ ºí¿êò¿ð¿¿ ¿÷¿í áèç ðóõàíèé æàêòàí ºí¿êêºí, áèëèì äå¢ãýýëè æîãîðó, 
ýëèáèçäèí òàðûõûí ìûêòû áèëãåí, áàøêà ýëäåðäèí íàðêûí, ¿é-á¿ëºë¿ê áààëóóëóêòà-
ðûí æàíà èøåíèìäåðèí ñûéëàãàí, ýòíîñòîð àðàëûê ìàìèëåëåðäè óðìàòòàãàí, áàø-
êà òèëäåðäè áèëãåí, òûøêû æàíà è÷êè ÷àêûðûêòàðãà òóðóêòóó áîëãîí êûðãûçñòàíäûê 
æàðàíäû òàðáèÿëàøûáûç êåðåê.

Ò¿ç¿ëãºí êûðäààëäû æàíà êîîìäóí ðóõàíèé äåãðàäàöèÿ áîëóóñóíóí êºéãºéëºð¿í ÷å-
÷¿¿ ¿÷¿í ò¿ø¿íä¿ð¿¿ æàíà òàðáèÿëîî èøòåðèí ñèñòåìàëóó æ¿ðã¿ç¿¿ òàëàï êûëûíàò.

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Êîíñòèòóöèÿñûíûí 20, 21, 71-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê, 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 2022-æûëäûí 20-ìàéûíäàãû ¹157 "Óëóò-
òóê íàðê æºí¿íäº" Æàðëûãûí èøêå àøûðóó ìàêñàòûíäà òîêòîì êûëàì:

1. 2022-2027-æûëäàðãà óëóòòóê íàðêòû ñàêòîî æàíà ºí¿êò¿ð¿¿ æºí¿íäº óëóòòóê ïðîã-
ðàììà (ìûíäàí àðû - Óëóòòóê ïðîãðàììà) òèðêåìåãå ûëàéûê áåêèòèëñèí.

2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìàäàíèÿò, ìààëûìàò, ñïîðò æàíà æàøòàð ñàÿñàòû ìè-
íèñòðëèãè êâàðòàë ñàéûí, îò÷åòòóê ìåçãèëäåí êèéèíêè àéäûí 25èíå ÷åéèí Óëóòòóê 
ïðîãðàììàíû àòêàðóóíóí æ¿ð¿ø¿ æºí¿íäº æàëïûëàíãàí ìààëûìàòòû Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíà áåðèï òóðñóí.

3. Áóë Æàðëûêòûí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåí-
òèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí Ïðåçèäåíòòèí æàíà Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí ÷å÷èìäå-
ðèí àòêàðóóíó êîíòðîëäîî áàøêàðìàëûãûíà æ¿êòºëñ¿í.

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

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ïðåçèäåíòè Ñ.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê ø., 2022-æûëäûí 30-àâãóñòó, ÏÆ ¹303

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН 
2017-ЖЫЛДЫН 31-ЯНВАРЫНДАГЫ №17 «КЫРГЫЗ 

РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МАМЛЕКЕТТИК ЖАНА 
МУНИЦИПАЛДЫК КЫЗМАТ ОРУНДАРЫНЫН РЕЕСТРИН 

БЕКИТЇЇ ЖЄНЇНДЄ» ЖАРЛЫГЫНА 
ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ КИРГИЗЇЇ ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН
ЖАРЛЫГЫ

«Ìàìëåêåòòèê æàðàíäûê êûçìàò æàíà ìóíèöèïàëäûê êûçìàò æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 5-áåðåíåñèíå ûëàéûê, îøîíäîé ýëå ìàìëåêåòòèê áàø-
êàðóóíó îïòèìàëäàøòûðóó æàíà ìàìëåêåòòèê êàäð ñàÿñàòûíûí íàòûéæàëóóëóãóí æî-
ãîðóëàòóó ìàêñàòûíäà òîêòîì êûëàì:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 2017-æûëäûí 31-ÿíâàðûíäàãû ¹17 
«Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìàìëåêåòòèê æàíà ìóíèöèïàëäûê êûçìàò îðóíäàðûíûí 
ðååñòðèí áåêèò¿¿ æºí¿íäº» Æàðëûãûíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:

1) 2-ïóíêòòà:
- ¿÷¿í÷¿, áåøèí÷è àáçàöòàð ê¿÷¿í æîãîòòó äåï òààíûëñûí;
- òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû àëòûí÷û, æåòèí÷è àáçàöòàð ìåíåí òîëóêòàëñûí:
«-àéðûì àäìèíèñòðàòèâäèê ìàìëåêåòòèê æàíà ìóíèöèïàëäûê êûçìàò îðóíäàðû-

íà ºçãº÷º (êîíêóðñòàí òûøêàðû) òàðòèïòå äàéûíäîî, êåíæå, óëóê æàíà áàøêû êûç-
ìàò îðóíäàðûíà äàéûíäàëóó÷ó àäàìäûí ìàìëåêåòòèê îðãàíäûí æàíà æåðãèëèêò¿¿ 
ºç àëäûí÷à áàøêàðóó îðãàíûíûí êàäðëàð ðåçåðâèíäå áîëóóñó æºí¿íäº òàëàïòàðäû 
ýñåïêå àëáàñòàí, áèðîê ìàìëåêåòòèê æàðàíäûê êûçìàò æàíà ìóíèöèïàëäûê êûçìàò 
÷ºéðºñ¿íäºã¿ ìûéçàìäàðäà áåëãèëåíãåí êâàëèôèêàöèÿëûê æàíà áàøêà òàëàïòàðãà 
øàéêåø êåëãåí øàðòòà æ¿çºãº àøûðûëàò.

Àéðûì àäìèíèñòðàòèâäèê ìàìëåêåòòèê æàíà ìóíèöèïàëäûê êûçìàò îðóíäàðûíà 
ºçãº÷º (êîíêóðñòàí òûøêàðû) òàðòèïòå äàéûíäàëóó÷ó òàëàïêåðëåðäèí ìàìëåêåò-
òèê æàðàíäûê êûçìàò æàíà ìóíèöèïàëäûê êûçìàò ÷ºéðºñ¿íäºã¿ ìûéçàìäàðäà áåë-
ãèëåíãåí êâàëèôèêàöèÿëûê æàíà áàøêà òàëàïòàðãà øàéêåøòèãèí òåêøåð¿¿í¿í òàð-
òèáè æàíà ìåòîääîðó ìàìëåêåòòèê îðãàí, æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó îðãà-
íû æå òèåøåë¿¿ êûçìàò îðóíäàðûíà äàéûíäîî ûéãàðûì óêóêòàðûíà êèðãåí êûçìàò 
àäàìû òàðàáûíàí àíûêòàëàò.»;

2) 3-ïóíêò òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû òºðò¿í÷¿ àáçàö ìåíåí òîëóêòàëñûí:
«Óøóë ïóíêòòà êºðñºò¿ëãºí ó÷óðëàðäà àäàìäûí ñòàòóñó æîãîðó òóðãàí êûçìàò îð-

äó áîþí÷à àíûêòàëàò.»;
3) 4, 5-ïóíêòòàð ê¿÷¿í æîãîòòó äåï òààíûëñûí;
4) 8-ïóíêò òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
«8. Áóë Æàðëûêòûí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçè-

äåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí Ïðåçèäåíòòèí æàíà Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí ÷å-
÷èìäåðèí àòêàðóóíó êîíòðîëäîî áàøêàðìàëûãûíà æ¿êòºëñ¿í.»;

5) æîãîðóäà àòàëãàí Æàðëûê ìåíåí áåêèòèëãåí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìàìëå-
êåòòèê æàíà ìóíèöèïàëäûê êûçìàò îðóíäàðûíûí ðååñòðèíäå:

- I, II áºë¿ìäºð óøóë Æàðëûêòûí òèðêåìåñèíå ûëàéûê ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí;
- IV áºë¿ì ê¿÷¿í æîãîòòó äåï òààíûëñûí.
2. Áóë Æàðëûê ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï ê¿÷¿íº êèðåò.

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ïðåçèäåíòè Ñ.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê ø., 2022-æûëäûí 30-àâãóñòó, ÏÆ ¹297

КАЛКТЫН 
САНЫ ЄСТЇ

Республиканын калкынын са-
ны 56,5 миў адамга, башкача айт-
канда 0,8 пайызга єстї. Бул туура-
луу Улуттук статистикалык коми-
тети билдирди. Муну менен кыр-
гызстандыктардын саны 6,8 мил-
лионго жетти. 

ТЇРКИЯГА 
5 МИЛЛИОН 266 МИЎ 
ДОЛЛАРЛЫК ТОВАР 
ЭКСПОРТТОЛДУ

Тїркиянын Статистика инсти-
туту 2022-жылы Кыргызстандан 
Тїркияга экспорттолгон товар-
дын кєлємї 6,4 эсе кєбєйгєнїн 
билдирди. Жыл башынан бери 
Кыргызстан Тїркияга 5 миллион 
266 миў долларлык товар экспорт-
тогон. Кыргызстанда єндїрїлгєн 
мунай продуктулары, пахта була-
сы, жашылчалар, коргошун жана 
жаўгак экспорттолгон. 

КУРУЛТАЙ ЄТЄТ
Борбор калаабызда жакында ку-

рултай єтєт. Бишкек курултайы 
25-ноябрда боло турган “Элдик 
курултайга” делегаттарды шай-
лоо максатында уюштурулган. 
Иш-чарага шаардын тєрт райо-
нунан 500 єкїл катышат. Бишкек 
шаардык кеўеши курултай туура-
луу токтомдун долбоорун коомдук 
талкууга чыгарды.

ТЇШЇМ МОЛ БОЛОТ
Быйыл єткєн жылга салыштыр-

малуу тїшїм мол болот. Бул туу-
ралуу айыл чарба министри Ас-
карбек Жаныбеков билдирди. Ми-
нистр учурда оруп-жыйноо иште-
ринин 80 пайыздан кєбї аяктап 
калгандыгын айтып, кылкандуу 
дан эгиндеринин, буудай, жїгєрї-
нїн тїшїмї мол болгондугун ба-
са белгиледи. Эске салсак, быйыл 
сапаттуу їрєн сатып алууга бюд-
жеттен 1 миллиард 534 миллион 
сом бєлїнгєн. 

Жазгїл КЕНЖЕТАЕВА

КабарларОрчундуу маселе

Жогорку Кеўештин 
Тєрагасынын орун басары 
Жамиля Исаева жана 
депутаттар Гїлшаркан 
Култаева, Миргїл 
Темирбаевалар 2-сентябрда 
Ротари Интернешнл 
уюмунун 2430 округунун 
губернаторунун 
жардамчысы, Бангладештин 
Тїркиядагы Атайын жана 
Толук ыйгарым укуктуу 
элчиси Мосуд Маннан жана 
Тїркиядагы Ротари клубунун 
єкїлї Эмре Єзтїрк менен 
жолугушту. 

Тараптар Ротари Интер-
нешнл уюмунун ишмердїїлї-
гїн, калктын социалдык жак-
тан аялуу катмарына, жетим 
жана мїмкїнчїлїгї чектел-
ген балдарга жардам кєрсє-
тїї маселелерин талкуулашты. 
Ошондой эле Кыргызстандагы 

Ротари клубдарынын санын 
кєбєйтїї, билим берїї жана 
саламаттыкты сактоо тарма-
гындагы долбоорлорду ишке 
ашыруу боюнча пикир алы-
шышты.

Жолугушууда Ротари Ин-
тернешнл 2430 округунун гу-
бернаторунун жардамчысы 
Мосуд Маннан Кыргызстан, 
Азербайжан жана Казакс-
тандагы клубдардын иши-
не жооптуу экенин белгиле-
ди. Мосуд Маннан менен Эмре 
Єзтїрк Бишкек Ротари клубу 
1999-жылдан бери иштеп келе 
жатканын жана 50дєн ашык 
долбоорду ишке ашырганын 
кошумчалашты. Алар белгиле-
гендей, жакында Ош шаарын-
да Ротари клубунун ачылышы 
кїтїлєт. Тїркиядагы Ротари 
клубунун єкїлї Эмре Єзтїрк 
“Бишкек Ротари клубунун 
колдоосу менен 2-сентябрда 

Бишкектеги Ю.Фучик атын-
дагы сейил багында мїмкїн-
чїлїгї чектелген балдар їчїн 
оюн аянтчасы ачылды” деп 
билдирди.

Жогорку Кеўештин Тєрага-
сынын орун басары Жамиля 
Исаева “Биз Ротари клубу ме-
нен кызматташууга даярбыз. 
Жетим жана мїмкїнчїлїгї 
чектелген балдарга єзгєчє кє-
ўїл бурулуп жатканы кубан-
дырат” деген оюн билдирип, 
Ротари Интернешнл уюмунун 
єкїлдєрїнє Кыргызстандагы 
кайрымдуулук иштери їчїн 
ыраазычылык билдирди. Эс-
ке салсак, Кыргызстан Рота-
ри Интернешнл 2430 округу-
на кирет. Анын курамына баш 
кеўсеси Тїркияда жайгашкан 
100дєн ашык Ротари клубда-
ры мїчєлїк кылат.

Жазгїл КАРБОСОВА

БАЛДАР ЇЧЇН КЄРЇЛГЄН 
КАМКОРДУК



АДАЛ ЭМГЕК АСТЫЎА АТ, ЇСТЇЎЄ ТОН

МАРШАЛ 
БУДЁННЫЙ "КЕЎЕШ" 
КОЛХОЗУНА ЭМНЕ 
ЇЧЇН КЕЛГЕН?

Бишкектен кєгїлтїр Ысык-
Кєлдї кєздєй жол тартып ба-
ра жатканда Улуу Жибек Жо-
лунун боюнда, 30-чакырымын-
да, миллионер чарбаны, асыл-
тукум жылкыларды эў алгачкы 
уюштурган, Социалисттик эм-
гектин баатыры Кочкорбай уулу                 
Ысактын колодон тургузулган 
эстелиги жана анын ємїр жолун 
сїрєттєгєн мемориалдык їй му-
зейи бар. Бул їй музейинде элге 
аттын кашкасындай таанымал 
Ысактын Кертєбєл аттуу тулпар-
ды маршал С.М.Будённыйга тар-
туулап турган чоў сїрєтї бады-
райып кєрїнїп турат. Эмнегедир 
ушул кєрїнїш азыркы муундар-
га таўкы чолпон жылдыздай жол 
кєргєзїп, жылуулук чачыратып 
тургандай туюлат. 

Баарыбызга белгилїї Со-
циалисттик эмгектин бааты-
ры, СССР Жогорку Советинин 
депутаты, Кыргыз ССР Жогор-
ку Кеўешинин їч жолку депута-
ты, эки Ленин ордени, эки Эмгек 
Кызыл Туу ордени жана башка 
кєп орден, медалдар менен сый-
ланган Ысак Кочкорбаевдин 130 
жылдыгын кыргыз коомчулугу 
белгилешет. Ал кооператив єн-
дїрїшїнїн кєрїнїктїї уюш-
туруучусу, Кыргызстандын та-
за кандуу кїлїктєрїн єстїргєн-
гє эбегейсиз зор салым кошкон.                         
Ы.Кочкорбаевдин жетегинде 
уникалдуу "новокыргыз" таза 
кандуу асыл-тукум жылкысын 
миллионер "Кеўеш" колхозунун 
жылкычылары чыгарган. 

Тарыхта 1922-жылы жїз жыл 
мурда Ы.Кочкорбаев ушул жерде 
(азыр Ы.Кочкорбаев мемориал-
дык їй музейи "Кеўеш" айылын-
да) Улуу Жибек Жолунда Орус-
сиядан Кытайга бара жаткан 
кербен башчысынын таза кан-
дуу англис тукумундагы кїлїк-
тї єзїнїн жеке менчик чарба-
сында єстїргєн буудайына ал-
машкан. Ошол тарыхый алма-
шуудан баштап "Кеўеш" айы-
лынын тургундары жылына бир 
жолу єткєн Улуу Жибек Жолун-
да орус, казак, єзбек кербенчиле-
ри менен соода жїргїзїп, англис 

тукумундагы аргымактарды 
буудай же башка буюмдары-
на алмашып турушкан. 

Ы.Кочкорбаев 1929-жылы 
"Кеўеш" колхозуна биринчи 
башкарма болуп шайланган. 

Ал 1937-жылы Эмгек Кы-
зыл Туу ордени менен сый-
ланган. 1938-жылы Кыргыз-
стандын Совнаркомунун орун 
басары кызматында иштеген. 

1938-жылы колхоз планын 
аткарган їчїн республикалык 
мал чарба жыйналышында 
таза кандуу англия айгыр-
лары сыйлык катары берил-
ген. Привет – атактуу амери-
канын жоргосу (рысак) – ре-
кордсмени. “Боба Дугластын 
небереси жана дагы 3 жарым 
таза англия жорголору (ры-
саки) - Буйрут, Пират, Гарем. 
Гарем дїйнєгє атагы чыккан 
таза кандуу айгырдын баласы 
Гипс жана дагы эки таза анг-

лия породасындагы Шамал, Ле-
ва деген жылкыларды алышкан. 

Ысак Кочкорбаев жетектеген 
"Кеўеш" колхозунда 1939-жылы 
Кыргыз Республикасында эў ал-
гачкы таза кандуу англис поро-
дасындагы жылкы ферма уюш-
турулган. Кыркынчы жылдары 
жылкы ферма башчысы Сыдык 
Кочкорбаев кыргыздын бээси-

не таза кандуу англис айгырлар-
ды кошуп, селекция ишин жїр-
гїзїп англо-кыргыз жылкылар-
ды чыгарган. 

1941-1945-жылдары Ата 
Мекендик согуш убагында                
Ы.Кочкорбаев жетектеген мил-
лионер "Кеўеш" колхозу (азыр 
Кочкорбаев айыл аймагы) 450 
кыргыздын жылкыларын (толук 
ат жабдыктары менен) фронтко 
берип, маршал Будённыйдын ат-
кавалериясы менен Берлинге че-
йин барып, биздин кыргыз жыл-
кылардын єзгєчє чыдамдуулу-
гу далилденген. Ушу себептен 
1948-жылы маршал Будённый 
СССР Айыл чарба министрлиги-
нин орун басары болуп турганда 
Ы.Кочкорбаев жетектеген мил-
лионер "Кеўеш" колхозуна ата-
йын келип, жылкы кєргєзмєсїн 
кєрїп, ыраазычылыгын билдир-
ген. Ошондо маршал Будённый 
"Кеўеш" колхозуна белекке бе-
рилген таза кандуу дончак туку-
мундагы Жосир, Зофир деген эки 
айгырды 1940-жылдардан бери 

єстїрїп келген англо-кыргыз 
бээси менен) селекция ишин 
жїргїзїп уникалдуу "новокыр-
гыз" породасын Ы.Кочкорбаев 
жетектеген "Кеўеш" колхозунун 
жылкычылары 1949-1950-жыл-
дары чыгарышкан. Кийин Кыр-
гыз мал чарба илим изилдєє 
институту ошол тажрыйбаны 
башка колхоз-совхоздорго та-
ратып, 1954-жылы 3-апрелде 
"новокыргыз" жылкысы эў чы-
дамдуу, чоў жана кїлїк уникал-
дуу порода болгон. 

Эл ичинде аларды таза кан-
дуу аламаншиктер деп айтыш-
чу. Ошол жаўы асыл-тукум поро-
дасына чоў салымын кошкондор: 
"Кеўеш" колхозунун башкарма-
сы Ысак Кочкорбай уулу, жыл-
кы ферма башчысы Сыдык Коч-
корбай уулу, колхоздун жылкы-
чылары: Жумакмат Байзак уулу, 
Курман Єтєгєн уулу, Момбек 
Малаш уулу, Турсункул Чекир 
уулу, Шайкы Осмон уулу, Сман 
Белеген уулу, Жаманкул, Абиир 
жана башкалар. Жаўы чыккан 
асыл-тукум породаны башын-
да Будённый породасы дешкен. 
Кийин 1950-жылдары Айыл чар-
ба министрлигиндеги “Кирниж” 
"Кеўеш" колхозунун тажрыйба-
сын башка колхоздорго, совхоз-
дорго таратып, илимий ишин 

жїргїзїп, 1954-жылы 13-апрел-
де “новокыргыз” породасы чыга-
рылды деп жарыялашкан. 

Исхак Раззаков 1950-жылдары 
миллионер "Кеўеш" колхозуна ке-
лип мал чарба боюнча адистер-
ден тажрыйба кеўеш алып тур-
ган. Жылкы чарбаны єнїктїрїї 
боюнча чоў адиси атактуу Ысак 
Кочкорбаев Исхак Раззаковго ке-
ўешин айтып кєндїрєт. Кыр-
гызстанды таза кандуу кыр-
гыз, "новокыргыз" жана анг-
лия породасын єстїргєнгє ба-
гыт алышкан. Ошондон кийин 
1950-жылдары Кирниждин или-
мий кызматчылары Н.Чашкин-
дин жетекчилигинде "Кеўеш" 
колхозунун жылкы фермасын-
дагы таза кандуу англия асыл-
тукум породасын єстїрїї таж-
рыйбасын изилдешип Ысык-Кєл 
- 53, Нарын - 54, Талас, Ош, Жер-
гетал жана башка жылкы завод 
тїзїшкєн. 

Москвада 1939, 1940, 1947, 
1949, 1953, 1954, 1956-жылда-
ры єткєрїлгєн Бїткїл Союздук 

айыл чарба кєргєзмєсїндє 
(ВДНХ) Ы.Кочкорбаев жетек-
теген миллионер "Кеўеш" кол-
хозунун жылкычылары каты-
шып, чоў кїмїш медалдары жа-
на сыйлык алып, алар єстїргєн 
англис, "новокыргыз" таза кан-
дуу асыл-тукум жылкылары чы-
дамдуулугу, кїлїктїгї далил-
денген. 1950-жылдары "Кеўеш" 
колхозунун кийин Ы.Кочкор-
баев атындагы таза кандуу асыл-
тукум жылкы заводунун "ново-
кыргыз" жана англис кїлїктє-
рї кєп жолу “дерби” жана башка 
эл аралык кубокторду утуп ал-
ган. Дїйнєгє атагы чыккан ар-
гымактардын кєргєзмєсїн кєрїп, 
кошуна казак тургундар сатып 
алып турушкан. 

Миллионер "Кеўеш" колхозу-
на 1955-1956-жылдары чет мам-
лекеттин турист, делегацияла-
ры кєп келген. Мисалы: АКШдан 
сенатор Роберт Кеннеди менен 
Ульям Дуглас, Жогорку Сотунун 
мїчєсї, Венгрия мамлекетинин 
башчысы Жаныш Кадыр, СССР 
политбюро мїчєлєрї жана баш-
ка чет мамлекеттин делегация-
лары “Кеўешке" келип, "ново-
кыргыз" жана англис породада-
гы жомоктогудай асыл-тукум кї-
лїктєрїнїн кєргєзмєсїн кєрїп,                                                     
Ы.Кочкорбаевдин їйїндє (азыр-

кы їй музейи) конок болуп ке-
тишкен. 

Тилекке каршы бїгїн ошол 
уникалдуу "новокыргыз" поро-
дасын жоготуп койдук. Себеби, 
кыргыздын таза кандуу бээси 
жок болду. 

Жылда єтїп турган Улуу Жи-
бек Жолундагы Кочкорбаевдин 
эл аралык кєргєзмє-жарманкеси 
эў чыдамкай байыркы таза кан-
дуу кыргыз жылкысын жана 
уникалдуу "новокыргыз" поро-
дасын кайра жандантып єстїр-
гєнгє таасири чоў болот. Се-
беби, биздин аталарыбыздын                                                   
Ы.Кочкорбаевдин жетектеген 
миллионер "Кеўеш" колхозу-
нун жылкычыларынын (ата-
бабабыздын) тажрыйбасы биз-
дин балдарыбызда бар. Улуу Жи-
бек Жолундагы Ы.Кочкорбаев 
мемориалдык їй музейиндеги 
“Аталарыбыздын жолдору, бал-
дарынын багыты” деген уникал-
дык экспозиция Кочкорбаев эл 
аралык кєргєзмє-жарманкесин 
кайра жандантып, жылына 

єтїшїнє таасири чоў болот жа-
на бул жерде чыгарылган уни-
калдуу "новокыргыз" таза кан-
дуу асыл-тукум жылкыны кай-
ра жандатып єстїргєнгє тїрткї 
берип турат. 

МАРШАЛ 
БУДЕННЫЙДЫ 
ТОСУУ

Чоў конокторду Ысык-Ата 
районундагы “Эпкин” азыркы 
Токтоналиев атындагы айыл-
дын тоого жакын жеринде тос-
тук. 1948-жылдын жаз айы бол-
чу. Мен 11 жаштагы бала болсом 
дагы ошол кїндєр али бїгїнкї-
дєй эсимде. Келаткан кєп конок-
тордун алдынан мен жїгїрїп ба-
рып: “Маршалу Советскому Сою-
зу Будённому привет” деп тоо гї-
лїн берип, тосуп чыккам. Конок-
торду биздин ак боз їйгє кирги-
зип, жерге салынган шырдакка 
отургузуп, Будённый менен Ка-
закстандын Жогорку Кеўешинин 
тєрказысына чапан жаап, жаўы 
союлуп бышкан койдун башын 
Будённыйдын алдына тартуула-
ган. Ал баштын бир кєзїн чыга-
рып, бєлїшїп Исхак Раззаковго 
сунуп, бир кулагын кесип, Сы-
дык атама берип, башты башкар-
ма Ысак атама карматып; мын-
дай деген: 

- Мен силерге рахматымды ай-
тайын деп атайын келдим. “Ке-
ўеш” колхозу согушка жєнєт-
кєн 450 кыргыздын аттары ме-
нин кавалериям менен дїйнєнї 
дїўгїрєтїп Берлинге чейин ба-
рып, алардын чыдамдуулугу да-
лилденген. Кыргыздын жеринде 
жылкы єстїргєнгє ылайыктуу 
сонун шарт бар экен. Ушундай 
кереметтїї жерде жаўы асыл-
тукум жылкыларды єстїргїлє. 
Жылкыны сїйїп єстїрсєк, биз 
бактылуу, бай мамлекет болобуз 
– деп айтып, батасын берген эле.

Коноктор эшикке чыгышканда 
Будённый ат минип турган кєп 
балдарды кєрїп, кайра боз їй-
гє кирип, чоў чєнтєктєрїнє кон-
феттерди толтура салып келип, 
бардык балдарга таратып берген. 
Ошондо ал бизге: “Жылкы бала-
сын сїйїп єстїргїлє”, – деп айт-
каны ушул кїнгє чейин эсимде. 
Мына ошентип Будённый бизге єз 
ырыскысын бєлїшїп берген эле. 

МАРШАЛ 
БУДЁННЫЙГА 
КЕРТЄБЄЛ ДЕГЕН 
ТУЛПАРДЫ 
ТАРТУУЛАГАН

Кочкорбй уулу Ысактын жу-
байы Ширин апам мындай деп 
эскерет: 

"Атактуу жылкычы жана улак-
чы, согуштун ардагери, саяпкер 
Байзак уулу Жумакмат 1947-жы-
лы Орто Азиянын чемпиону бол-
гон Кертєбєл аттуу кїлїктї Коч-
корбай уулу Ысакка жетелеп ке-
лип берет. Ысак кыргыз тулпар-
ды маршал Будённыйга тар-
туулайт". 

(Уландысы бар)

Мекен Исак,
Музейдин директору
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“ДАРТЫМДЫ УККАНДА 
ООРУКАНАНЫ АЙЛАНЫП 
ЫЙЛАП ЖЇРДЇМ”

-“Дарак бир жерден кєгєрєт” де-
мекчи, 1986-жылдан бери Кыргыз 
улуттук филармониясынын К.Оро-
зов атындагы академиялык эл ас-
паптар оркестринде кыл кыякта ой-
ноп эмгектенип келем. Аталган ор-
кестрде иштегениме 36 жыл толду, 
2012-жылдан тарта ырдап чыктым. 
Ага чейин оркестрде кыл кыягым-
ды эле ойноп жїрчїмїн. Ырдап ка-
лам деп деле ойлогон эмесмин. Кант 
диабети менен 2007-2008-жылдары 
ооруп, эндокринологдун каттоосуна 
туруп, кан уюп, бул оор дартка кабыл-
дым. Он їч деген датаны абдан жаман 
кєрєм. Анткени, 2011-жылдын 13-ян-
варында эмчегимден экинчи стадия-
дагы залалдуу шишик аныкталды. Рак 
экенимди билдим. Укканда абдан жа-
ман болдум. Онкологиялык оорукана-
нын айланасында баса албай калганча 
ыйлап жїрдїм. Жолдошума, балда-
рыма телефон чалганга алым келген 
жок. Акыры сиўдиме чалып, ал ке-
лип їйгє жеткирди. Ошондо абдан 
катуу стресске кабылдым.

“ЖАСАНЫП ЖЇРЇЇ 
АЛАКСУУ ЭКЕН”

- Рак болгондон кийин позитив-
дїї жашоого ыктап, Луиза Хей, Ва-
лерий Синельниковдордун китеп-
терин окудум. Кїндєрдїн биринде 
Афанасий Владимирович деген ко-
рей улутундагы дарыгерге жолугуп 
калдым. Ал: “Ак кайыўды кучактап 
ыйла же тоого чыгып алып кыйкыр” 
деди. Кантип ыйлайм же кыйкырам, 
жинди белем? - десем, “Гїлнара, рак - 
кайгынын оорусу, сен анда аспабыў-
ды ойно да, ырда. Адам ырдаган-
да ичиндеги буктун баары чыгат” 
деген кеўешин берди. Їйгє келип 
анын айткандарын жолдошума айт-
сам, “ырдасаў ырда” деп єзї иште-
ген “Арашан” тобунда Алтынай Нар-
баева ырдап жїргєн “Сїйкїм элес” 
деген ырды угузду. Ыр жагып ыр-
дай баштадым. Ооруп їйдє жаткан-
да мени кєрїп келген жакындарым 
ырдап берсем эле ыйлашат. Кийин 
аранжировка жасатып жаздырдым. 
Аны “Синема Арт” продакшн студия-
сынын жетекчиси Арсен Мендебаев-
ге угузсам, жактырып “клип тарта-
лы” деп калды. Аябай катуу ооруп, 
арыктап жїргєн кезим эле, ага ка-
рабай мени жасантып коюшту. Жа-
санып жїрїї алаксуу экен. Алаксы-
йын деп жатып беш клип тарттыр-
дым. Бизде кыякчы кыздар кєп, би-
рок италиялык композитор Витто-
рио Монтинин “Чардаш” деген чы-
гармаcына 2012-жылы биринчилер-
ден болуп тєрт кылдуу кыяк менен 
клипке тартылып, ал чыгарманы 
алып чыктым. 

“АТКАН ТАЎДЫ КЄРГЄНЇМЄ 
ЫРААЗЫ БОЛОМ”

– Буга катар Афанасий Влади-
мирович мага эт, нан жегенге, ка-
ра чай ичкенге тыюу салган. Мен 

сабиз, ашкабак ширеси, жашылча-
жемиштер, кайнак сууга бал салып 
ичип жашап келе жатам. Ал дарыгер-
ге 2012-жылга чейин кєрїнїп жїр-
дїм. Мени ага жолуктурган Жарат-
канга ыраазымын. Болбосо ошол эле 
жылы Онкологиялык ооруканада-
гы Зинаида Карыбековна аттуу да-
рыгер эки эмчегимди кесмек болгон. 
Ага кезекке туруп даярданып жат-
кам. Бирок, Афанасий Владимиро-
вич мага башка кеўештерин айтып, 
моралдык жактан колдоду. Кийин 
Алма-Атадан келген бир доктурга 
чогуу иштешкен кесиптешим аркы-
луу жолугуп калдым. Ошол кезде ме-
тастаз кетип жаткан кези эле. Алма-
Аталык дарыгер текшерип: “Метас-
таз эмчегиўден ылдый жагыўа кете 
элек экен, мен сени дарылайм” деди. 
Мен ал аялды кучактап алып ыйла-
дым. Анын айткандарына макул бо-
луп, отуз литрлик дарысынан їчтї 
алып дарыландым. Алоказия деген 
чєпкє 95 пайыздык спиртти кошуп 
жасайт экен. Аны кїн сайын ичип да, 
компресс да жасадым. Ошондон тар-
та Алма-Атага ай сайын каттап да-
ры алып келип дарыланып турдум. 
Азыр мен ар бир аткан таўды кєрїп 
жатканыма шїгїр кылып, ушул жа-
рык жашоону кєргєзгєнїнє Кудайга 
ыраазы болуп жашайм. Мурда абдан 
толук элем, “арыкташ керек эле” деп 
кесир сїйлєй берчїмїн. “Пенденин 
оозундагы Алланын кулагында” деп 
коюшат го, оорунун азабынан 20-22 
килограммга арыктап, 52-єлчємдєн 
38-єлчємгє тїшїп калдым. Азыр 
“арыктайм” дегендерге: “Антип айт-
па, толук болсоў да кєзїў кїлїп, нур 
чачып турат. Ошол нур жок болбо-
сун” деген тилегимди айтам. Бир ке-
сиптешимдин: “Гїлнара, клибиўди 
кєрїп ыйладым, клибиўде, ырдага-
ныўда сєз жок. Бирок ырдап жатсаў 
да сенин кєзїўдє муў турат” деп айт-
каны бар.

“ООРУЛУУ КЄРЇНГЇМ КЕЛБЕЙТ, 
МААНАЙЫМ ЖОК БОЛСО 
ДА ЧАЧЫМДЫ ЖАСАТАМ”

– Жолдошум экєєбїз 1985-жылы 
їйлєнгєнбїз. Їч балабыз бар. Учур-
да беш неберелїї болдук. Жолдо-
шум КРнын Эмгек сиўирген артис-
ти. Мага эў чоў колдоо кєрсєткєн - 
ушул адам. Он жылдан бери мени 
багып, дарымды алып берип колу-
ма кол, бутума бут болуп келе жа-
тат. Мага кїйгєн, кыйналганымды, 

ооруганымды кєрїп турган жалгыз 
жан. “Сен жадырап эле маўдайы-
бызда жїрє берсеў болду” деп кєп 
айтат. Балдарым абалымды тынбай 
сурап турушат. Адам алдына жак-
шы максат койсо, ошол кабыл болот. 
Менин да жакшы максаттарым бар. 
Биздин кыз-келиндер рак оорусу ме-
нен ооруп калса эле стресске кабы-
лып, єзїн таштап коюшат экен. Ку-
дай буюрса, айыксам, ошолорго ар-
нап “Мен рак оорусун жеўдим” де-
ген китеп жазсамбы дейм. Чынында 
мен єзїмдї оорулуу кылып кєрсєт-
кїм келбейт, маанайым такыр жок 
болгондо да чачымды жасатып жїр-
гєнгє аракеттенем. Мурда онколо-
гияга барсам эле ыйлап-сыктамай, 
“шишик чоўоюп бара жатат, эмче-
гиўди алдыр” дей беришчї. Андан 
чыгып стрессимди жазайын деп дї-
кєнгє барып сатып албасам да ки-
йимдерди карап “шопинг” кылып, 
алаксып кетчїмїн. Позитивдїї жа-
шоо образы менен жашасаў эле баа-
ры артта калат. 

“БУЛ ИЛДЕТ МЕНЕН ТИРЇЇ 
ЖЇРГЄН АДАМДЫ БИРИНЧИ 
КЄРДЇК” ДЕШКЕН”

- Эки бєйрєгїмдєн 1989-жылы 
гломерулонефрит болуп ооругам. 
Бул ооруну бєйрєктїн рагы десе бо-
лот. Эки бєйрєгїм иштебей, андан 
улам Канат ата деген дарыгерге ба-
рып чєп ичип, укалоо алып, диета 
кармап канча жылдан бери бул дарт 
менен алыштым. Бєйрєгїм азыр де-
ле суук єтсє ооруп калат. Негизинен 
мен ракты ачкачылык менен эле же-
ўип келе бердим. 2017-жылы июнда 
Индиянын Дели шаарындагы “Ар-
темис” деген клиникадан ПЭТ аппа-
ратына тїшїп келгем. Ал клиникага 
дїйнєнїн булуў-бурчунан келишет 
экен. Анткени ал жакта дїйнєлїк 
деўгээлдеги дарыгерлер эмгектени-
шет. Менин дартым менен ал жакта-
гы дарыгерлер таанышышып “мын-
дай диагноз менен ушунча жылдан 
бери кантип жашап жатасыз?  Бул 
илдет менен тирїї жїргєн адамды 
биринчи кєрїп жатабыз” деп абдан 
таў калышты. Эт, нан, куурулган та-
мак ж.б. жебегенимди угуп напсимди 
тыя билгениме бир эсе ыраазы бо-
лушса, бир эсе таўыркашып “бизге 
кызык адам болдуўуз. Дарыланууўуз 
боюнча кичинекей китепче жазып 
келсеўиз, аны сизге окшогон бейтап-
тарга таратмакпыз” деген сыяктуу 

сунуштарды айтышты. Анан биоп-
сия жасоону сунушташты. Бирок мен 
баш тартып, дагы да болсо элдик ме-
дицинага кєнїп калганым їчїн ти-
бет дары чєптєрїн алып келип кол-
доно баштадым. Буга чейин эч жак-
ка чыга албайт элем, жол жїргєндє 
кыйналып жатып калчумун. Ошол 
чєптїн касиетиби? Айтор билбейм, 
кєп нерсеге жетиштим. Ооруп турсам 
да 2017-жылы кыргыз маданият кыз-
маткерлеринин Москвада єткєн “Ма-
даният кїндєрїнє” катышып, Кыр-
гызстандын желегин татыктуу жел-
биретип келгенбиз. Кудай ден соо-
лук, кїч кубат берсе, кыргыз мада-
ниятына салымымды кошо берем. 

“ЗАЛКАРЛАР МЕНЕН 
КЫЗМАТТАШЫП КАЛГАНЫМА 
СЫЙМЫКТАНАМ”

- “Даўк” медалын алганыма аб-
дан кубанып турам. Мындай мам-
лекеттик сыйлыкка мени сунуш-
ташкан башкы директорубуз Осмо-
нов Кыргызбай Арапбаевичке, Фи-
лармониянын администрациясына, 
башкы дирижёрлорго, кесиптеште-
риме тереў ыраазычылык билди-
рем. Демиме-дем, кубатыма-кубат 
кошулду. Ал тургай кээде менде ту-
ра албай калган учурлар болот. Ич-
кен дарыларымды бєйрєгїм кєтє-
рє албай шишип кетем. Ошонун баа-
рын эмгек жамаатым туура тїшї-
нїп, Кыргызбай агай: “Сенин ден-
соолугуўду аябай кєп ойлоном” деп 
калат. Филармония – экинчи їйїм, 
кесиптештерим – бир туугандарым. 
Бири-бирибиздин абалыбызды кє-
зїбїздєн билип турабыз. Убагында 
дирижёрлор А.Жумакматов, Т.То-
мотоев, Б.Тилегенов, С.Акматалиев, 
С.Жумалиевдер, ырчылар Г.Момуше-
ва, Э.Мойдунов, Г.Мамашева, З.Ша-
кеева эжекелерибиз менен кызматта-
шып калганыма сыймыктанам. Алар 
менен жети дубанды кыдырып, ыр-
ларын коштоп, оркестрде ойноп, ав-
тоунаанын їстїндє кїндїн суугуна 
карабай малчыларга концерт берген 
кїндєрїбїз кєп болгон. Мына ушул 
эмгектер бааланып жатат деген ой-
домун. Учурда жаўы, жаш, башкы 
дирижёр Асылбек Насирдинов ме-
нен иштешип, оркестр жаштар ме-
нен толукталып, клиптерди тартууга 
їлгїрдїк. Эгемендїїлїк кїнїнє ка-
рата Чуўкурчакта 3 кїн репетиция-
да жїрїп, жаўы чыгармаларды эли-
бизге тартууладык. Биздин оркестр 
кєбїнчє мамлекеттик иш-чараларга 
катышкандыктан, учурда да машы-
гуулар болуп жатат.  

“АДАМ ЭЧ УБАКТА 
ООРУДУМ ДЕП ЧЄКПЄШ 
КЕРЕК”

- Онкологиялык дарт менен оору-
ган бейтаптардын “Жашоо їчїн бир-
ге” деген группабыз бар. Аны Сагын-
баева Шайыр эже жетектейт. Атал-
ган группадагылар бири-бирибизди 
жакшы тїшїнєбїз. Дарт менен чо-
гуу кїрєшкєн Шайыр эже єнєрка-
насында кийим-кече тиктирип, аны 
кыздарга саттырып, андан тїшкєн 
акчаны залалдуу шишик дарты ме-
нен жабыркагандарга дары алып 
берип жана эки бєлмєлїї мей-
манкана ачып, алыстан келип хи-
мия терапия алгандарга кємєктє-
шїп келет. 2020-жылы операция-
дан кийин, мага гистология анали-
зинен залалдуу шишик дартынын 
4-стадиясы коюлду. Операцияны 
Медициналык Академиянын рек-
тору, профессор Кудайбергенова 
Индира Орозбаевна жасады. Ага 
ыраазымын. Ошол оор кїндєрдє 
18 химия, 24 нурлуу терапия алып 
араў баш кєтєрдїм. Октябрда опе-
рация болуп, ноябрда ковид менен 
ооруп калдым. Бир жума онколо-
гиянын кызыл зонасында жандан-
дыруу бєлїмїндє аппаратта жат-
тым. Ошол кезде оў жак колума 
суу толуп, лимфедема деген оору-
га чалдыктым. Бул оору айыккыс 
дарт. Аны жєн гана 6 айда дарылап 
туруу керек. Лимфедема дартын да-
рылаган дарыгерлер Кыргызстанда 
жок. Андыктан, айлам тїгєнїп Ка-
зань шаарына дарыланууга кеттим. 
Казандан колумду укалоочу адис 
туура эмес дарылап салып манжа-
ларым шишип кетти. Кол манжала-
рым ишимде мага єтє маанилїї бол-
гондуктан, ошондо стресс алып, жер 
тепкилеп ыйладым. Ошентип Казан-
да кєпкє дарыланып жатып калдым. 
Шайыр эже мени “чет єлкєдє дары-
ланып жатат” деп тигїї цехтен ти-
гилген кийимдерди кыздарга сат-
тырып, мага акча жєнєтїп, мате-
риалдык жардам кєрсєтїп турду. 
Шайыр эжеге абдан ыраазымын. 
Анын биздей адамдарга соопчу-
лук кылып жаткан иштери ага Ку-
дайдан кайтса деп тилейм. Кыр-
гызстанда лимфедема менен жа-
быркаган бейтаптар “Гїлнара эже, 
сиз кандай дарылангансыз? Эмне 
дары ичкенсиз? Химияга ишенсек 
болобу?” – деген суроолорун уза-
тып кєп кайырылышат. Аларга ке-
ўешимди берип турам. Рак оорусу 
менен ооруган адамдар эч убакта 
оорудум деп чєкпєш керек. Башты 
єйдє кєтєрїп, кийинип, сулуула-
нып, позитив жашоодо жашап, ко-
лунан эмне иш келсе ошону атка-
рып, алаксып, узак жашоого ара-
кеттениши зарыл. Мен деле 4-ста-
диядагы рак экенимди эстегим кел-
бейт. Баштан кєп кыйынчылык єт-
тї. Химияны кєтєрїш оор. Кээ бир 
кыйналган учурда жолдошум, ким-
ге биринчи кабар айтам деген учур-
лар дагы болду. Бирок, єжєрлїк ме-
нен оптимисттик кєз карашта анын 
баарын жеўдим. Жакында отпус-
кадан кийин 15-августта жумуш-
ка чыктык. Узак оорудан кийин бу-
тумдан туруп элге кошулуп, басып 
жїргєнїмє чексиз бактылуумун. 
Єткєн жумада мамлекеттик сый-
лыкка – “Даўк” медалына ээ бол-
дум. КР Президенти Садыр Нурго-
жоевич Жапаровго єлкєгє эмгеги 
сиўген инсандарга Эгемендїїлїк 
кїнїнє карата сыйлык тапшырга-
ны їчїн баардык сыйлык ээлеринин 
жана єзїмдїн атымдан тереў ыраа-
зычылык билдирем. Эл-жерибизде 
тынчтык, токчулук болсун!  

Жазгїл КАРБОСОВА

Карамолдо Орозов атындагы эл аспаптар 
оркестринин кыякчысы, акыркы учурларда 
ырчы катары да таанылып калган, Кыргыз 

Республикасынын Ардак грамотасынын, 
“Маданияттын мыкты кызматкери”, Ж.Шералиев 
атындагы тєш белгилеринин ээси, Ат-
Башы районунун ардактуу атуулу Гїлнара 
Сыдыкбекова єткєн жумада Президенттин 
Жарлыгы менен “Даўк” медалынын ээси 
болду. Башкадан да бул айымдын мамлекеттик 
сыйлыкка ээ болгону жїрєк кубантты. Себеби, 
“Оорунун кадырын онтогон жан билет” демекчи, 
канча жылдардан бери аты жаман дарт менен 
алышып жїрсє дагы дайыма жайдары мїнєзї 
менен сырттан караган адамга сыр бербейт. 
Ар дайым єў-келбетине, сын-сыпатына, 
чыгармачылыгына кєўїл буруп, маданият 
тармагына зор салымын кошуп келе жатат. 
Жадырап турган адамдын ичинде катылган 
сырларын, жан дїйнєсїн жабыркаткан 
кєйгєйлєрїн башкалар кайдан билсин?... Мына 
бїгїн биз ушундай эрктїї, чыгармачылыкты 
сїйгєн, кїчтїї айым менен кызыктуу маек 
курдук. Анда кеп башынан болсун.  

"Даўк" медалынын ээси, кыякчы, 
ырчы Гїлнара СЫДЫКБЕКОВА:

“ТЄРТЇНЧЇ СТАДИЯДАГЫ 
РАК ООРУСУН ЖЕЎДИМ”

ЖАШООНУ СЇЙЄМ



ДЕНИ САКТЫН – РУХУ БИЙИК

Психолог Ємїрбек ЖАЛИЛОВ:

“АДАМДЫН ОЮ ОЎОЛГОНДО 
ООРУДАН ЄЗЇНЄН-ЄЗЇ АЙЫГАТ”

- Сиз эмне себептен психологиядан 
сїкїт чалуу жолуна єтїп кеткенсиз?

- Мен Ишенаалы Арабаев атындагы 
университеттин психология факультетин 
аяктагам. Бала кезимде эле сїкїт абалын-
да жашап жїрчї окшойм деп ойлоп калам. 
Кичинекей кезимде, атылган мылтыктан 
учуп бараткан ок мага кєрїнчї. “Атылган 
ок кантип кєрїнсїн, алдап жатасыў” деш-
чї балдар. Мен эмнеге аларга эмес, мага 
гана кєрїнгєнїн ал учурда тїшїнчї эмес-
мин. Кєрсє, єтє тездик менен учуп кеткен 
нерсени ойду бир жерге топтоп жїргєн 
адам гана кєрє алат экен. Сїкїт чалууну 
студент кезимде баштадым. Психология 
менен сїкїт чалуунун єз ара жакындыгы 
бар, экєє теў адамдын бактылуу болушу-
на тоскоол болгон ичтеги терс энергия ме-
нен кїрєшєт. Мектепте окуп жїргєндє эле 
чыгыш элинин философиясына кызыкчу 
элем. Суфийлерди, Конфуций, Лао-Цзыны 
жана хадистерди окучумун. Бул дагы Ку-
дайдын буйругу экен, мен изденген кєптє-
гєн жылдардын аралыгында дїйнєгє аты 
чыккан мугалимдердин, устаттардын са-
багынан єз алдымча єттїм. Єз мекендеш-
теримдин арасында дагы чоў устаттарым 
болгон. Кези келгенде устаттарым жєнїн-
дє жазам деген ниетим бар. 

- Кыргыздар сїкїт чалууга кандай 
карап жатышат?

- Кыргыздар илгертен ушул сїкїт аба-
лында жашап келген эл болгон. Биздин 
ата-бабаларыбыз єзїн, жїрєгїн тыўшап, 
учур чак менен жашаган. Майда, маанисиз 
сєздєрдї оозанган эмес. Сїйлєє зарылчы-
лыгы туулганда єтє нарктуу сєздєрдї чу-
бурткан. Энергиясын майда-барат баар-
лашууларга, маанисиз мамилелерге ко-
ротпой, акылын мокотпой, жаны-жїрєгї 
тынч абалда жашаган. Дїйнєнїн агымы 
менен бирге болгон. Ушу тапта дагы жа-
шоо образы сїкїт абалындагыдай адам-
дар арабызда кєп эле. Болгону, бул боюн-
ча билим жок болгону їчїн єздєрї байка-
байт, маани бербейт. Кєр турмушка ара-
лашып кеткенде сїкїт абалынан чыгып 
кетип жашай беришет. Дїйнє жїзїндєгї 
адамдар, анын ичинен кыргыздар “мен 

киммин?”,”менин максатым эмне?” деген 
єўдїї суроо менен жашап, ушул учурда 
єзїн-єзї изденїї жолуна катуу маани бе-
рип жатышат. Бул нерсенин мамлекети-
биздин дагы єзгєрїп-єнїгїшїнє єтє чоў 
таасири бар.

- Адамдарга сїкїт чалуу ыкмасы 
кандай пайда берип жатканын айта 
кетсеўиз?

- Медитацияны туура жасаганды їйрє-
нїп, дайыма жасап жїрсє, адамда керемет 
натыйжалар болот. Аў-сезиминдеги, дене-
синдеги жана укум-тукумунан бери келе 
жаткан оорулардан, терс энергиядан ку-
тулат. Жакшы жасаса їч кїндїн ичинде 
эле таасирлери байкалат. Мисалы, орга-
низмде чоў єзгєрїїлєр болот, кан басы-
мы кєтєрїлїп, стресске кабылат, ичи єтєт, 
денеден жагымсыз жыттар чыгат. Меди-
тацияны туура эмес жасаганда мындай 
болбойт, биз аны акыл менен жасап кала-
быз. Мен адамдарды айыктырам деп ча-
кырбайм, тек гана тунуу абалын їйрєтєм. 
Оорулардан бери айыгып кетип жатышат. 
Андан сырткары, адамдын мїнєзї єзгєрє 
баштайт. Бардыгы Кудайдын буйругу эке-
нин тїшїнїп, жєн гана жашайт. Унчукпай 
улуу иштерди жаратып, “мен билем, мен 
мыктымын” деген єзїмчїлдїк, менмен-
синїї, текеберчиликтен кутулат. 

- Эмне себептен тунуу абалы адам-
дын ден соолугуна мынчалык кїчтїї 
таасир этип жатат деп ойлойсуз? 

- Сынык, уулануу, суук тийїї єўдїї 3-5 
пайыз оорулар гана сырткы себептерден 
улам жаралбаса, калган 95-97 пайыз оору-
нун баары капаланып-кайгыргандан, са-
наа тарткандан, душмандашуудан, жек 
кєрїїдєн, бир сєз менен айтканда терс 
ойлордон улам келип чыгат. Медитация 
єтє керемет нерсе, бїт ооруну айыкты-
рат. Адамдын ою оўолгондо оорудан 
єзїнєн-єзї айыгат. Биз оюбузду дары-
лап баштаганда эле, денеде дарылануу 
башталат. Адамдын жан дїйнєсї таза-
ланганда ден соолук єтє тездик менен 
оўолот. Ажырашуулар, уруш-талаш, 
ушунун баары кирдеген, булганган жан 
дїйнєнїн натыйжасы. Бизде айлана-
чєйрєбїздєгї адамдар менен мамиле 
оўолбой, душмандарыбыз кєп болуп 
жатса, демек бул ичибиздеги терс энер-
гиянын кєрсєткїчї. Кудай берген кїч-
кубаттын баарын єткєн чак менен келер 
чакты ойлонуп жатып коротуп алат экен-
биз. Ошондо биз учур чактан ажырайбыз, 
чарчайбыз, ооруйбуз. Медитация жасаган-
да мурда короп кеткен, сарпталган энер-
гия кайтып келип, биз тазаланабыз. Адам 
тазаланганда жашарат.

- Демек, тунуу абалы адамдар ара-
сындагы алакага дагы чоў таасир тий-
гизет турбайбы?

- Єткєндє бир кыз кайрылды эле “бай-
ке, жигиттер менен мамилем оўолбой кой-
ду. Мырзалар менен эч жакшы мамиле тї-
зє албай кыйналам” деди. Мен ал кызга 
сїкїткє тїшїї ыкмаларын їйрєттїм. Ара-
дан бир нече кїн єткєндєн кийин “жигит-
тер балга конгон аарыдай эле жабалактап 
жатышат, эмне кылам?” деп чалыптыр. 
Кыз адашып калбаш їчїн єзїмдїн жекече 
кеўештеримди бердим. Бул жерде кептин 
баары аялдык энергияда жатат. Аялдык 
энергия аз болсо, тїшїп кетсе андай аял-
затына эркектер тартыла бербейт. Тунуу 
абалын жасаганда кыз єзїнїн аялдык та-
биятына кайтып, энергиясы толуп, жїрє-
гїнє тынчтануу келген. Ошондуктан жолу 
ачылып кеткен. Аялда акыл кєбєйїп, мээ-
рим азайганда эркекти тїртїїчї энергия 
пайда болуп калат. Аял єзгєрсє эркекке 
дароо кїч кирет. Аялга чыныгы аялдык 
энергия келгенде сулуусунуу, кыйынсы-
нуу, акылдуусунуу деген тїшїнїк жок бо-
луп кетет. Ошондо кїйєєсї болобу, кайне-
несиби, же тегеректеп жїргєн адамдарбы 
бир заматта урматтап-сыйлап баштайт. 
Адамдар бала кезинде ар кандай тыюу-
лардан улам, аў-сезиминде єзїн-єзї чек-
теп, же кайсы бир окуялардан улам кор-
кок болуп калат. Мисалы, аў-сезими та-
заланбаган ата-эненин психологиялык 
чектєєлєрї менен коркунучтары балага 

єтїп кетет. Бул учурда ата-эне зыўкыйып, 
сыр бербей, баласын тарбиялап, насаат 
айтканы пайдасыз. Себеби, бала эчак эле 
ата-энедеги коркунучтар менен жашап 
жаткан болот. Ал эми тазаланган ата-эне 
оргу-баргы сїйлєп жатса деле анын бала-
сы бактылуу, себеби, баласы психология-
лык оорулардан таза. Бирок, бала кездеги 
терс ишенимдерди оўой кетирїїгє болот, 
кийинки жетилген кездеги энергетика-
лык блокторду єчїргєнгє чоў илим керек.

- Демек, ооруларды оор-жеўил де-
бей, баарын жеўїїгє тунуу абалынын 
мїмкїнчїлїгї чоў турбайбы?

- Тунуу мезгилинде адамдагы эске-
рїїлєр, программалар, эмоциялар єчєт. 
Элге укмуш кєрїнгєндї эўсєє, атак-
даўктуу болгонду каалоо, бирєєдєн сї-
йїї їмїт кыла берїї жоголуп, адам               
Кудайга шїгїр деп эле ыраазы болгон 
сезимде тынч жашап калат. Мен 15 жыл-
дан бери адамдар менен иштейм, акыл-
дуу адамдар стресске кєп батат экен. Эгер 
адам окуган билимин иш жїзїндє кол-
донбосо, билиминин жїгї басат. А сїкїт 
адамды акылмандыкка алып барат, тунуп 
жїргєн адамга кєп окугандын деле кере-
ги жок болуп калат. 

- Адамдын аў-сезимдик, жан дїйнє-
лїк абалына карата “эго” деген тер-
мин кєп колдонулуп келет. Бизде му-
ну “напсинин азгырыгы” деп айтып 
жїрїшєт. Ушул “эго” деген эмне жана 
аны кантип билїїгє болот?

- Адамды рух менен напси башкарат. 
Напси башкарып жїргєндє адам акыл-
дуусунуп, билимдїїсїнїп, менменсинип, 
текеберленип кетет. Бирєєгє таарынып, 
жек кєргєнїбїздїн баарын напсинин то-
руна чырмалып калганыбыз деп тїшїнсєк 
болот. Биз качан сїкїткє тїшїп, туура жа-
шап, оюбуз єзгєргєндє, дилибиз тазарган-
да напси бизге їстємдїк кыла албай ка-
лат. Адамдардан жакшы мамиле, жардам 
кїтїї, каалоонун баары напсинин азгы-
рыгы. Адам бардык каалоодон кутулган-
да гана ага чындык келет. Адам єзї менен 
иштегенде жашоосу тездик менен єзгєрїп 
баштайт. Жашоосуна жакшылык келип, 
ден соолугунда, їй-бїлєсїндє, досторунун 
арасында, бардык чєйрєдє жашоосу оўо-
лот. Эго ушунчалык куу болот, ал бир гана 
менменсинїїдє, жек кєрїїдє гана болот 
деген жаўылыштык. Бизге акылдуу, жє-
нєкєй, бирде билимдїї адамдын кейпин 
кийгизип миў кубултуп єзгєртїп, бизди 
ойнотуп турат.

-Сиз бул керемет жолго келе электе 
кандай элеўиз?

- Бир орунда тура албай, аябай шашма 
болчумун, ачуум тез келчї. Себеби жок са-
нааркап, чындык издеп, “эмне їчїн адам-
дар туура эмес жашап жатат?” деп тынчым 
кете берчї. Кєрсє, бул адаттар адамды єз 
огунан чыгарып, єз борборунан алыста-
тып, жан алакетке салган терс энергия 
экен. Мурда мен їчїн чындык болгон нер-
сенин кєбї азыр жалганга чыгып калды.

- Ойду топтоп, єзїн таап калган 
адамдар сїйїїнї да башкача сезиш-
се керек?

- Сїйїїнїн тїрлєрї болот. Мисалы, 
кызганычтан улам жаралган, же, жал-
гыз калуудан корккондуктан пайда бол-
гон сїйїїлєр бар. Буларды пендечилик 
сїйїї деп коебуз. Сїкїт менен жашаган 
адам мындай сїйїїдєн єзїн бийигирээк 
кармайт. Алар ансыз да бардык адамды 
сїйїп жашайт, ал тургай жаныбарларды 
дагы жакшы кєрєт. Сїйїктїїсїнє болгон 
мамилеси дагы такыр башка єўїттє болот. 

Афина БАКИРОВА

“Медитация” деген 
сєз латын тилинен 
которулганда “тереў ой 
жїгїртїї” деген тїшїнїктї 
берет. Эне тилибизде 
“тунуу” же “сїкїт” деп 
которуп жїрїшєт. Сїкїт 
абалы адамды тїрдїї 
оорудан айыктырып, 
алтынчы туюмун 
кїчтєндїрїп, адамдын 
“ички кєзїн” ачып, єзїн-
єзї таануусуна чоў таасир 
берет. Мээни ар кандай терс 
ойлордон тазалап, акылды 
курчутат, шыктанууну 
ойготуп, чоў ийгиликтердин 
жаралышына єбєлгє тїзєт. 
Коом єзгєргєн сайын адам 
єзїнїн тїпкї табиятына 
кайтууну кєздєп, жан 
дїйнєсїн таанууга  бой 
уруп баштаганы жїрєк 
жылытат. Рухий устаттык 
милдеттин жїгїн кєтєрїїгє 
белсенген Ємїрбек Жалилов 
Нарын облусуна караштуу 
Ак-Талаа районунун Жерге-
Тал айылында жарык 
дїйнєгє келген. Адамдарга 
сїкїт чалууну їйрєткєн 
єнєр менен алектенгенине 
он беш жылдан ашып 
баратат. Азыркы тапта 
Жалал-абад шаарында 
медитация борборун ачып, 
ар кандай оорудан, кайгы-
кападан азап чеккендерди 
тунуу абалына жеткирип, 
“дартына даба” табууга 
себепкер болууда. Сєз 
кезегин Є.Жалиловдун 
маегине берели.

Сїкїт чалуу учуру
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МАМЛЕКЕТТИК МААНИДЕГИ ДОКУМЕНТТЕРДИ ЖАНА АТАЙЫН МАМЛЕКЕТТИК БЛАНКТАРДЫ 
ДАЯРДООГО БАЙЛАНЫШКАН САТЫП АЛУУЛАРДЫ ЖЇРГЇЗЇЇ ТАРТИБИН БЕКИТЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН
ТОКТОМУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЄКМЄТЇНЇН 2018-ЖЫЛДЫН 28-ДЕКАБРЫНДАГЫ №640 "КЫРГЫЗ 
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЮСТИЦИЯ ОРГАНДАРЫНЫН КЫЗМАТКЕРЛЕРИНЕ АТАЙЫН КЛАССТЫК 

ЧИНДЕРДИ ЫЙГАРУУНУН (ТЄМЄНДЄТЇЇНЇН ЖАНА АНДАН АЖЫРАТУУНУН) ТАРТИБИ 
ЖЄНЇНДЄ ЖОБОНУ БЕКИТЇЇ ТУУРАЛУУ" ТОКТОМУНА ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ КИРГИЗЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН
ТОКТОМУ

"Ìàìëåêåòòèê ñàòûï àëóóëàð æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû-
íûí Ìûéçàìûíûí 15-áåðåíåñèíèí 1-áºë¿ã¿í¿í 2-ïóíêòóí èøêå 
àøûðóó ìàêñàòûíäà, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 
2021-æûëäûí 17-äåêàáðûíäàãû ¹565 "Ìàìëåêåòòèê ìààíèäå-
ãè äîêóìåíòòåðäè æàíà àòàéûí ìàìëåêåòòèê áëàíêòàðäû äàÿð-
äîîíóí ìàñåëåëåðè æºí¿íäº" Æàðëûãûí êº¢¿ëãº àëûï, "Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº" Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13, 17-áåðå-
íåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êà-
áèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. "Ó÷êóí" à÷ûê àêöèîíåðäèê êîîìóíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêà-
ñûíûí ªêìºò¿í¿í 2002-æûëäûí 29-ìàéûíäàãû ¹350 "Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí ïåðñîíèôèêàöèÿëàøòûðûëãàí äîêóìåíò-
òåðèíèí Ìàìëåêåòòèê ðååñòðè æºí¿íäº Æîáîíó æàíà Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíäà êîëäîíóóäàãû ìàìëåêåòòèê ìààíèäåãè äî-
êóìåíòòåðäèí æàíà àòàéûí ìàìëåêåòòèê áëàíêòàðäûí òèçìå-
ñèí áåêèò¿¿ òóóðàëóó" òîêòîìó ìåíåí áåêèòèëãåí Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíäà êîëäîíóëóóäàãû ìàìëåêåòòèê ìààíèäåãè äîêó-
ìåíòòåðäèí æàíà àòàéûí ìàìëåêåòòèê áëàíêòàðäûí òèçìåñèíå 
ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìàìëåêåòòèê ìààíèäåãè äî-
êóìåíòòåðèí æàíà àòàéûí ìàìëåêåòòèê áëàíêòàðûí äàÿðäîîãî 
ûéãàðûì óêóê áåðèëñèí.

2. Ìàìëåêåòòèê ìààíèäåãè äîêóìåíòòåðäè æàíà àòàéûí ìàì-
ëåêåòòèê áëàíêòàðäû äàÿðäîîãî áàéëàíûøêàí ñàòûï àëóóëàð-
äû æ¿ðã¿ç¿¿ òàðòèáè óøóë òîêòîìäóí òèðêåìåñèíå ûëàéûê áå-
êèòèëñèí.

3. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýêîíîìèêà æàíà êîììåðöèÿ ìè-
íèñòðëèãèíå êàðàøòóó Ìîíîïîëèÿãà êàðøû æºíãº ñàëóó êûç-
ìàòû óøóë òîêòîìäóí 1-ïóíêòóíäà êºðñºò¿ëãºí ìàìëåêåòòèê 
ìààíèäåãè äîêóìåíòòåðäèí æàíà àòàéûí ìàìëåêåòòèê áëàíê-

òàðäûí íàðêûí "Ó÷êóí" à÷ûê àêöèîíåðäèê êîîìó ìåíåí áåëãè-
ëåíãåí òàðòèïòå ìàêóëäàøñûí.

4. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ñàíàðèïòèê ºí¿êò¿ð¿¿ ìèíèñòð-
ëèãè "Ó÷êóí" à÷ûê àêöèîíåðäèê êîîìó òàðàáûíàí Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí óëóòòóê ïàñïîðòòîðóí ºíä¿ð¿¿í¿í òîëóê öèêëè 
èøêå êèðãèçèëãåíãå ÷åéèí:

- êîëäîíóóäàãû êåëèøèì/êîíòðàêò áîþí÷à áåð¿¿÷¿ áîëóï ñà-
íàëãàí "Muhlbauer ID Service GmbH" êîìïàíèÿñû ìåíåí ìàêóë-
äàøóó áîþí÷à Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí æàðàíäàðûíûí ýëåêò-
ðîíäóê ïàñïîðòòîðóíóí áëàíêòàðûí áåð¿¿ãº ìàìëåêåòòèê ñàòûï 
àëóóëàðäûí êîøóì÷à êåëèøèìèí/êîíòðàêòûí ò¿çñ¿í;

- êîëäîíóóäàãû êåëèøèì/êîíòðàêò áîþí÷à áåð¿¿÷¿ áîëóï ñà-
íàëãàí "KOMSCO" êîìïàíèÿñû ìåíåí ìàêóëäàøóó áîþí÷à Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí æàðàíûíûí èíñàíäûê ýëåêòðîíäóê óëóò-
òóê ê¿áºë¿êòºð¿í ºíä¿ð¿¿ ¿÷¿í áëàíêòàðäû áåð¿¿ãº ìàìëåêåò-
òèê ñàòûï àëóóëàðäûí êîøóì÷à êåëèøèìèí/êîíòðàêòûí ò¿çñ¿í.

5. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2019-æûëäûí 15-àï-
ðåëèíäåãè ¹162 "Ìàìëåêåòòèê ìààíèäåãè äîêóìåíòòåðäè æàíà 
àòàéûí ìàìëåêåòòèê áëàíêòàðäû äàÿðäîîíóí æàíà (æå) ïåðñî-
íèôèêàöèÿëîîíóí àéðûì ìàñåëåëåðè æºí¿íäº" òîêòîìó ê¿÷¿í 
æîãîòòó äåï òààíûëñûí.

6. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí Ïðåçèäåíò-
òèí æàíà Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí ÷å÷èìäåðèí àòêàðóóíó êîíò-
ðîëäîî áàøêàðìàëûãûíà æ¿êòºëñ¿í.

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

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû À.ÆÀÏÀÐÎÂ
Áèøêåê øààðû, 2022-æûëäûí 24-àâãóñòó, ¹473

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Êîíñòèòóöèÿñûíà, "Ìàìëåêåòòèê æàðàí-
äûê êûçìàò æàíà ìóíèöèïàëäûê êûçìàò æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí Ìûéçàìûíà ûëàéûê êåëòèð¿¿ ìàêñàòûíäà, "Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêà-
ñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13, 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2018-æûëäûí 28-äåêàá-
ðûíäàãû ¹640 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí þñòèöèÿ îðãàíäàðûíûí 
êûçìàòêåðëåðèíå àòàéûí êëàññòûê ÷èíäåðäè ûéãàðóóíóí (òºìºí-
äºò¿¿í¿í æàíà àíäàí àæûðàòóóíóí) òàðòèáè æºí¿íäº æîáîíó áå-
êèò¿¿ òóóðàëóó" òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:

1) àòàëûøûíäàãû æàíà 1-ïóíêòóíäàãû "êûçìàòêåðëåðèíå" äå-
ãåí ñºç "ñèñòåìàñûíûí êûçìàò÷ûëàðûíà" äåãåí ñºçäºð ìåíåí àë-
ìàøòûðûëñûí;

2) æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Êûðãûç Ðåñïóáëè-
êàñûíûí þñòèöèÿ îðãàíäàðûíûí êûçìàòêåðëåðèíå àòàéûí êëàññ-
òûê ÷èíäåðäè ûéãàðóóíóí (òºìºíäºò¿¿í¿í æàíà àíäàí àæûðà-
òóóíóí) òàðòèáè æºí¿íäº æîáîäî:

- àòàëûøûíäàãû "êûçìàòêåðëåðèíå" äåãåí ñºç "ñèñòåìàñûíûí 
êûçìàò÷ûëàðûíà" äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;

- 1-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
"1. Óøóë Æîáî Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí þñòèöèÿ îðãàíäàðû-

íûí ñèñòåìàñûíûí êûçìàò÷ûëàðûíà àòàéûí êëàññòûê ÷èíäåðäè 
áåð¿¿í¿í, ñàêòîîíóí, òºìºíäºò¿¿í¿í æàíà àæûðàòóóíóí òàðòè-
áèí àíûêòàéò.";

- 2-ïóíêòóíäàãû "Þñòèöèÿ ìèíèñòðëèãèíèí ñèñòåìàñûíûí îð-
ãàíäàðûíûí" äåãåí ñºçäºð "þñòèöèÿ îðãàíäàðûíûí ñèñòåìàñû-
íûí" äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;

- 3-ïóíêòóíäàãû "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Þñòèöèÿ ìèíèñòðëè-
ãèíèí ñèñòåìàñûíûí êûçìàòêåðëåðèíèí" äåãåí ñºçäºð àëûï ñàëûí-
ñûí, "÷èíäåðè" äåãåí ñºç "÷èíäåð" äåãåí ñºç ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;

- 5, 6, 7-ïóíêòòàðû òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
"5. Þñòèöèÿ îðãàíäàðûíûí ñèñòåìàñûíûí þðèäèêàëûê æîãîð-

êó áèëèìè áàð æàíà áåëãèëåíãåí òàëàïòàðãà ûëàéûê êåëãåí àð 
áèð êûçìàò÷ûñûíà ýýëåãåí êûçìàò îðäó áîþí÷à êàðàëãàí àòàéûí 
êëàññòûê ÷èí ûéãàðûëàò.

6. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí þñòèöèÿ îðãàíäàðûíûí ñèñòåìà-
ñûíäàãû ìàìëåêåòòèê æàðàíäûê êûçìàòòûí àäìèíèñòðàòèâäèê 
êûçìàò îðóíäàðûíà êûçìàò îðóíäàðûíûí òîáóí ýñêå àëóó ìåíåí 
òºìºíê¿äºé àòàéûí êëàññòûê ÷èíäåð òóóðà êåëåò:

1) êåíæå òîïòîãó êûçìàò îðóíäàðûíà - êåíæå þðèñò;
2) óëóê òîïòîãó êûçìàò îðóíäàðûíà - 3,2, 1-êëàññòàãû þðèñò;
3) áàøêû òîïòîãó êûçìàò îðóíäàðûíà - þñòèöèÿíûí 3, 2, 1-êëàññ-

òàãû êå¢åø÷èñè;
4) æîãîðêó òîïòîãó êûçìàò îðóíäàðûíà - þñòèöèÿíûí 3, 2, 

1-êëàññòàãû ìàìëåêåòòèê êå¢åø÷èñè.
7. Àòàéûí êëàññòûê ÷èí àëãà÷êû æîëó, êåçåêòåãè òàðòèïòå æå êå-

çåêñèç òàðòèïòå ûéãàðûëûøû ì¿ìê¿í.
Àòàéûí êëàññòûê ÷èí áèðèí÷è æîëó àòàéûí êëàññòûê ÷èíè æîê 

êûçìàò÷ûãà ûéãàðûëàò. Êûçìàò÷ûíûí ìóðäàãû êûçìàòûíäà ûé-
ãàðûëãàí êëàññòûê ÷èíè, äèïëîìàòèÿëûê ðàíãû, àñêåðäèê æå àòà-
éûí íààìû áîëãîí ó÷óðäà àòàéûí êëàññòûê ÷èíäè ûéãàðóó óøóë 
Æîáîíóí 18-ïóíêòóíà ûëàéûê æ¿çºãº àøûðûëàò.";

- 9-ïóíêòóíäàãû "èøèí áààëîîíóí æûéûíòûãû áîþí÷à" äåãåí 
ñºçäºð àëûï ñàëûíñûí;

- 10-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
"10. Êåçåêòåãè àòàéûí êëàññòûê ÷èí êûçìàò÷ûãà ìóðäàãû àòà-

éûí êëàññòûê ÷èíäå êûçìàò ºòºº ¿÷¿í áåëãèëåíãåí ìººíºò àÿê-
òàãàíäàí êèéèí ûéãàðûëàò.

Àòàéûí êëàñòòûê ÷èíäè ûéãàðóóíóí êåçåêò¿¿ë¿ã¿ êûçìàò÷û êûç-
ìàò îðóíäàðûíûí áèð òîáóíóí ÷åãèíäå êûçìàò îðäóí ýýëåãåí 
øàðòòà ñàêòàëàò.".

- 11-ïóíêòóíäà:
áèðèí÷è àáçàöûíäàãû "èøèí áààëîîíóí æûéûíòûãû áîþí÷à" 

äåãåí ñºçäºð àëûï ñàëûíñûí; 
ýêèí÷è àáçàöûíäà:
áèðèí÷è ñ¿éëºì¿ "áîëóï ñàíàëãàí" äåãåí ñºçäºðäºí êèéèí "êå-

çåêñèç" äåãåí ñºç ìåíåí òîëóêòàëñûí;
ýêèí÷è ñ¿éëºì¿íäºã¿ "èøèí áààëîîíóí æûéûíòûãû áîþí÷à" äå-

ãåí ñºçäºð àëûï ñàëûíñûí;
- 12-ïóíêòóíóí áåøèí÷è àáçàöû òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿí-

äàëñûí:
"Óøóë ïóíêòòà êºðñºò¿ëãºí ìººíºòòºð êûçìàò÷ûíû óøóë Æî-

áîíóí 6-ïóíêòóíà ûëàéûê áàøêà àòàéûí êëàññòûê ÷èíäåð êàðàë-

ãàí êûçìàò îðóíäàðûíûí áàøêà òîáóíà êèðãåí áèð êûéëà æîãîðêó 
êûçìàò îðäóíà äàéûíäîîäî ýñêå àëûíáàøû ì¿ìê¿í.";

- 14-ïóíêòó òºìºíê¿ ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
"14. Æîãîðêó àäìèíèñòðàòèâäèê ìàìëåêåòòèê êûçìàò îðóíäà-

ðûí ýýëåãåí êûçìàò÷ûëàð ¿÷¿í þñòèöèÿíûí 1, 2 æàíà 3-êëàññ-
òàãû ìàìëåêåòòèê êå¢åø÷èñèíèí àòàéûí êëàññòûê ÷èíè Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí þñòèöèÿ ìèíèñòðèíèí ñóíóøó áîþí÷à Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû ìåíåí ìà-
êóëäàøóó áîþí÷à Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè òàðà-
áûíàí ûéãàðûëàò.

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí þñòèöèÿ ìèíèñòðèíå þñòèöèÿíûí 1, 
2 æàíà 3-êëàññòàãû ìàìëåêåòòèê êå¢åø÷èñèíèí àòàéûí êëàññòûê 
÷èíè Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí Òºðà-
ãàñûíûí ñóíóøó áîþí÷à Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè 
òàðàáûíàí ûéãàðûëàò.

Áàøêà àòàéûí êëàññòûê ÷èíäåð Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí þñ-
òèöèÿ îðãàíäàðûíûí ñèñòåìàñûíûí ïåðñîíàëäû áàøêàðóó áîþí-
÷à ò¿ç¿ìä¿ê áºë¿ì¿í¿í æåòåê÷èñèíèí ñóíóøó áîþí÷à Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí þñòèöèÿ ìèíèñòðè òàðàáûíàí ûéãàðûëàò.

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Þñòèöèÿ ìèíèñòðè êûçìàò÷ûãà òèå-
øåë¿¿ àòàéûí êëàññòûê ÷èíäè ºç óáàãûíäà ûéãàðóó áîþí÷à ÷à-
ðàëàðäû êºðºò.

Îðòî æàíà óëóê àòàéûí êëàññòûê ÷èíäåðäè ûéãàðóó æºí¿íäº 
ñóíóøòó ºç óáàãûíäà êèðãèç¿¿ ¿÷¿í æîîïêåð÷èëèê Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí þñòèöèÿ îðãàíäàðûíûí ñèñòåìàñûíûí ïåðñîíàë-
äû áàøêàðóó áîþí÷à ò¿ç¿ìä¿ê áºë¿ì¿í¿í æåòåê÷èñèíå æ¿êòºëºò.

Ñóíóø êûçìàò÷ûãà òèåøåë¿¿ àòàéûí êëàññòûê ÷èíäè ûéãàðóó 
óêóãó ïàéäà áîëãîí ó÷óðäàí òàðòûï 10 æóìóø ê¿íä¿í è÷èíäå êèð-
ãèçèëèøè êåðåê.";

- 16-ïóíêòó ê¿÷¿í æîãîòòó äåï òààíûëñûí;
- 17-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
"17. Êûçìàò÷ûãà àòàéûí êëàññòûê ÷èíäè ûéãàðóó æºí¿íäº ìààëû-

ìàò êûçìàò÷ûíûí ýìãåê êèòåï÷åñèíå æàíà ºçä¿ê äåëîñóíà æàçûëàò. 
Êûçìàò÷ûíû àòàéûí êëàññòûê ÷èíäåí àæûðàòóó æå àíäàí òºìºí-
äºò¿¿ æºí¿íäº ìààëûìàò êûçìàò÷ûíûí ºçä¿ê äåëîñóíà æàçûëàò.

Àòàéûí êëàññòûê ÷èí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí þñòèöèÿ îð-
ãàíäàðûíûí ñèñòåìàñûíûí êûçìàòêåðèíèí êûçìàòòûê ê¿áºë¿-
ã¿íäº êºðñºò¿ëºò.";

- 18-ïóíêòóíóí áèðèí÷è àáçàöû òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿí-
äàëñûí:

"18. Àñêåðäèê æå àòàéûí íààìû, êëàññòûê ÷èíè, äèïëîìàòèÿ-
ëûê ðàíãû áàð êûçìàò÷ûëàðãà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí þñòèöèÿ 
îðãàíäàðûíûí ñèñòåìàñûíà ìàìëåêåòòèê æàðàíäûê êûçìàòêà êè-
ð¿¿äº àëàðäûí æîãîðêó þðèäèêàëûê áèëèìè áàð áîëñî, óøóë Æî-
áîíóí 9-ïóíêòóíäà áåëãèëåíãåí ìººíºòò¿ ñàêòàáàñòàí, îøîë àñ-
êåðäèê æå àòàéûí íààìãà, êëàññòûê ÷èíãå, äèïëîìàòèÿëûê ðàíããà 
ûëàéûê êåëãåí àòàéûí êëàññòûê ÷èí ûéãàðûëàò.";

- 19, 20-ïóíêòòàðû òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
"19. Ûéãàðûëãàí àòàéûí êëàññòûê ÷èí êûçìàò÷ûäà àë àòàéûí êëàññ-

òûê ÷èíäåí àæûðàòûëãàí ó÷óðëàðäû êîøïîãîíäî, ºì¿ð áîþ ñàêòàëàò.
20. Êûçìàò÷ûãà æ¿êòºëãºí ìèëäåòòåðäè àòêàðáàãàíäûãû æå òàëàï-

òàãûäàé àòêàðáàãàíäûãû ¿÷¿í êûçìàò÷ûíûí àòàéûí êëàññòûê ÷èíè àë 
ýýëåãåíäåí áèð àòàéûí êëàññòûê ÷èíäåí êºï ýìåñ òºìºíäºø¿ ì¿ìê¿í.

Îðòî æàíà óëóê àòàéûí êëàññòûê ÷èíäåðäè òºìºíäºò¿¿ Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí þñòèöèÿ îðãàíäàðûíûí ñèñòåìàñûíûí ïåðñî-
íàëäû áàøêàðóó áîþí÷à ò¿ç¿ìä¿ê áºë¿ì¿í¿í æåòåê÷èñèíèí ñóíó-
øóíóí íåãèçèíäå Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí þñòèöèÿ ìèíèñòðèíèí 
òåéëºº÷¿ îðóí áàñàðûíûí ñóíóøó áîþí÷à Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû-
íûí þñòèöèÿ ìèíèñòðè òàðàáûíàí æ¿ðã¿ç¿ëºò.

Þñòèöèÿíûí 1, 2 æàíà 3-êëàññòàãû ìàìëåêåòòèê êå¢åø÷èñèíèí 
àòàéûí êëàññòûê ÷èíèí òºìºíäºò¿¿ Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí þñ-
òèöèÿ ìèíèñòðèíèí ñóíóøó áîþí÷à Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìè-
íèñòðëåð Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû ìåíåí ìàêóëäàøûëãàíäàí êèéèí 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè òàðàáûíàí æ¿ðã¿ç¿ëºò.";

- 21-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû ¿÷¿í÷¿ àáçàö ìåíåí òî-
ëóêòàëñûí:

"Àòàéûí êëàññòûê ÷èíäåí àæûðàòóó àòàéûí êëàññòûê ÷èíäè ûé-
ãàðãàí êûçìàò àäàìû òàðàáûíàí æ¿ðã¿ç¿ëºò.".

2. Áóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï æåòè ê¿í ºò-
êºíäºí êèéèí ê¿÷¿íº êèðåò.

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû À.ÆÀÏÀÐÎÂ
Áèøêåê øààðû, 2022-æûëäûí 30-àâãóñòó, ¹475
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ОКУУ ЖАЙЛАРЫНЫН 
СТУДЕНТТЕРИН КЫРГЫЗ 

РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖОГОРКУ 
ОКУУ ЖАЙЛАРЫНА КОТОРУУНУН 

ЄЗГЄЧЄЛЇКТЄРЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТОКТОМУ
ªçãº÷º àáàëäà áîëãîí ìàìëåêåòòåðäèí æîãîðêó 

îêóó æàéëàðûíäà îêóãàí æàíà óøóë ìàìëåêåòòåðäå-
ãè ò¿ç¿ëãºí êûðäààëãà áàéëàíûøòóó îêóóñóí òîêòî-
òóóãà àðãàñûç áîëãîí ñòóäåíòòåðãå Êûðãûç Ðåñïóáëè-
êàñûíûí æîãîðêó îêóó æàéëàðûíäà îêóóñóí óëàíòóó 
ì¿ìê¿í÷¿ë¿ã¿í êàìñûç êûëóó ìàêñàòûíäà, "Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº" 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçà-
ìûíûí 13, 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. Ýë àðàëûê àêêðåäèòàöèÿãà ýý áîëãîí Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí æîãîðêó îêóó æàéëàðûíà 2022-
2023 æàíà 2023-2024-îêóó æûëäàðûíäà ºçãº÷º 
àáàëäà áîëãîí ìàìëåêåòòåðäèí æîãîðêó îêóó æàé-
ëàðûíäà îêóãàí ñòóäåíòòåðäè àêû òºëºí¿¿÷¿ íå-
ãèçäå îêóóñóí óëàíòóó øàðòû ìåíåí, àíûí è÷èí-
äå àêûðêû êóðñêà êîòîðóóíó èøêå àøûðóóãà óðóê-
ñàò áåðèëñèí.

2. Óøóë òîêòîìäóí 1-ïóíêòóíäà êºðñºò¿ëãºí ñòó-
äåíòòåðäèí êàòåãîðèÿñûí êîòîðóóäà òàïøûðûëóóãà 
òèéèø áîëãîí äèñöèïëèíàëàðäûí (àêàäåìèÿëûê 
àéûðìàíûí) òèçìåñè 60 êðåäèòòåí êºï ýìåñ êº-
ëºìäº 12 äèñöèïëèíàäàí àøïîîãî òèéèø äåï áåë-
ãèëåíñèí.

3. 2022-2023 æàíà 2023-2024-îêóó æûëäàðûíà 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2012-æûë-
äûí 29-ìàéûíäàãû ¹346 òîêòîìó ìåíåí áåêèòèë-
ãåí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí æîãîðêó îêóó æàéëà-
ðûíûí ñòóäåíòòåðèí êîòîðóóíóí, îêóóäàí ÷ûãàðóóíóí 
æàíà êàëûáûíà êåëòèð¿¿í¿í òàðòèáè æºí¿íäº æîáî-
íóí 8, 14-ïóíêòòàðûí îêóòóóíóí àêûðêû êóðñóíà êîòî-
ðóó æàíà 60 êðåäèòòåí àøïàãàí êºëºìäº òàïøûðû-
ëóóãà (àêàäåìèÿëûê àéûðìàñû æîþëóóãà) òèéèø áîë-
ãîí äèñöèïëèíàëàðäûí ñàíû áºë¿ã¿íäº êîëäîíóó 
óøóë òîêòîìäóí 1-ïóíêòóíäà êºðñºò¿ëãºí ñòóäåíò-
òåðäèí êàòåãîðèÿñûíà êàðàòà òîêòîòóëóï òóðñóí.

4. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Áèëèì áåð¿¿ æàíà 
èëèì ìèíèñòðëèãè Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Òûø-
êû èøòåð ìèíèñòðëèãè ìåíåí ìàêóëäàøóó áîþí÷à 
ºçãº÷º àáàëäà áîëãîí ìàìëåêåòòåðäèí òèçìåñèí 
àíûêòàñûí æàíà óøóë òîêòîìäîí êåëèï ÷ûãóó÷ó 
çàðûë áîëãîí ÷àðàëàðäû êºðñ¿í.

5. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñò-
ðàöèÿñûíûí Ïðåçèäåíòòèí æàíà Ìèíèñòðëåð Êà-
áèíåòèíèí ÷å÷èìäåðèí àòêàðóóíó êîíòðîëäîî áàø-
êàðìàëûãûíà æ¿êòºëñ¿í.

6. Áóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàð-
òûï ê¿÷¿íº êèðåò.

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû À.ÆÀÏÀÐÎÂ
Áèøêåê ø., 2022-æûëäûí 30-àâãóñòó, ¹476

2022–2028-ЖЫЛДАРГА КАРАТА 
УКУК БУЗУУЛАРДЫН АЛДЫН АЛУУ 

ЧЄЙРЄСЇНДЄГЇ МАМЛЕКЕТТИК 
САЯСАТТЫН КОНЦЕПЦИЯСЫН 

БЕКИТЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТОКТОМУ
"Óêóê áóçóóëàðäûí àëäûí àëóóíóí íåãèçäåðè æº-

í¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 8-áå-
ðåíåñèí èøêå àøûðóó ìàêñàòûíäà, "Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº" Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13, 
17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû-
íûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. 2022–2028-æûëäàðãà êàðàòà óêóê áóçóóëàð-
äûí àëäûí àëóó ÷ºéðºñ¿íäºã¿ ìàìëåêåòòèê ñàÿ-
ñàòòûí òèðêåëãåí êîíöåïöèÿñû (ìûíäàí àðû - Êîí-
öåïöèÿ) áåêèòèëñèí.

2. Ìèíèñòðëèêòåð æàíà âåäîìñòâîëîð, Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí îáëóñòàðäàãû 
ûéãàðûì óêóêòóó ºê¿ëäºð¿í¿í àïïàðàòòàðû, æåðãè-
ëèêò¿¿ ìàìëåêåòãèê àäìèíèñòðàöèÿëàð æàíà æåð-
ãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó îðãàíäàðû:

- ïðàêòèêàëûê èøòå æàíà óêóê áóçóóëàðäûí àëäûí 
àëóó ìàñåëåëåðèíå òèåøåë¿¿ ÷åíåìäèê óêóêòóê àê-
òûëàðäû æàíà áàøêà äîêóìåíòòåðäè èøòåï ÷ûãóóäà 
Êîíöåïöèÿíûí æîáîëîðóí æåòåê÷èëèêêå àëñûí;

- Êîíöåïöèÿíû èøêå àøûðóóíó êàìñûç êûëñûí.
3. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí È÷êè èøòåð ìè-

íèñòðëèãè 2022–2028-æûëäàðãà êàðàòà óêóê áó-
çóóëàðäûí àëäûí àëóó ÷ºéðºñ¿íäºã¿ ìàìëåêåò-
òèê ñàÿñàòòûí êîíöåïöèÿñûí èøêå àøûðóó áîþí-
÷à èø-àðàêåòòåðäèí óëóòòóê ïëàíûíûí æàíà Óêóê 
áóçóóëàðäûí àëäûí àëóó áîþí÷à êîîðäèíàöèÿëûê 
êå¢åøòèí æîáîñóíóí äîëáîîðëîðóí èøòåï ÷ûãóó 
áîþí÷à èøòè óþøòóðñóí.

4. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñò-
ðàöèÿñûíûí Ïðåçèäåíòòèí æàíà Ìèíèñòðëåð Êà-
áèíåòèíèí ÷å÷èìäåðèí àòêàðóóíó êîíòðîëäîî áàø-
êàðìàëûãûíà æ¿êòºëñ¿í.

5. Áóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàð-
òûï îí áåø ê¿í ºòêºíäºí êèéèí ê¿÷¿íº êèðåò.

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû À.ÆÀÏÀÐÎÂ
Áèøêåê ø., 2022-æûëäûí 23-àâãóñòó, ¹469
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ОАО «Халык Банк Кыргызстан» 
сообщает, что 31 августа 2022 года в г. Алматы, Республика 

Казахстан, состоялось внеочередное общее собрание акционеров 
ОАО «Халык Банк Кыргызстан». На собрании присутствовал 1 

представитель акционера с долей владения 100% голосующих акций.

ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:

1. Îá îïðåäåëåíèè ïîðÿäêà âåäåíèÿ âíåî÷åðåäíîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ 
ÎÀÎ «Õàëûê Áàíê Êûðãûçñòàí» â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè çàêîíîäàòåëüñò-
âà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè è îá îïðåäåëåíèè ëèöà, óïîëíîìî÷åííîãî íà ïîäïè-
ñàíèå ïðîòîêîëà âíåî÷åðåäíîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Õàëûê Áàíê 
Êûðãûçñòàí».

2. Îá îäîáðåíèè ñêîððåêòèðîâàííûõ ïëàíîâîãî áàëàíñà, áþäæåòà ïðèáûëåé è óáûò-
êîâ, îïåðàöèîííûõ ðàñõîäîâ, áþäæåòà îïëàò îñíîâíûõ ñðåäñòâ è íåìàòåðèàëüíûõ 
àêòèâîâ ÎÀÎ «Õàëûê Áàíê Êûðãûçñòàí» íà 2022 ãîä, ñîñòàâëåííûõ ïî ñòàíäàðòàì 
ÌÑÔÎ è â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè Íàöèîíàëüíîãî áàíêà Êûðãûçñêîé Ðåñïóá-
ëèêè.

3. Îá èçáðàíèè âíåøíåãî àóäèòîðà ÎÀÎ «Õàëûê Áàíê Êûðãûçñòàí» íà 2022 ôèíàíñî-
âûé ãîä è îïðåäåëåíèè ðàçìåðà îïëàòû åãî óñëóã.

4. Îá óòâåðæäåíèè Óñòàâà îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Õàëûê Áàíê Êûðãûç-
ñòàí» â íîâîé ðåäàêöèè.

5. Î ïðîäëåíèè ñðîêà ïîëíîìî÷èé íåçàâèñèìûõ ÷ëåíîâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Õà-
ëûê Áàíê Êûðãûçñòàí».

ÏÎ ÏÅÐÂÎÌÓ ÂÎÏÐÎÑÓ: 
 «Îá îïðåäåëåíèè ïîðÿäêà âåäåíèÿ âíåî÷åðåäíîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ 

ÎÀÎ «Õàëûê Áàíê Êûðãûçñòàí» â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè çàêîíîäàòåëüñòâà 
Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè è îá îïðåäåëåíèè ëèöà, óïîëíîìî÷åííîãî íà ïîäïèñàíèå 
ïðîòîêîëà âíåî÷åðåäíîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Õàëûê Áàíê Êûðãûç-
ñòàí»

ÐÅØÈËÈ:
1. Ïðîâåñòè âíåî÷åðåäíîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Õàëûê Áàíê Êûðãûç-

ñòàí» â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè çàêîíîäàòåëüñòâà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè.
2. Èçáðàòü Êîøåíîâà Ìóðàòà Óçàêáàåâè÷à, è.î. Ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâëåíèÿ ÀÎ «Íà-

ðîäíûé Áàíê Êàçàõñòàíà», ïðåäñåäàòåëåì âíåî÷åðåäíîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àê-
öèîíåðîâ ÎÀÎ «Õàëûê Áàíê Êûðãûçñòàí» è óïîëíîìî÷èòü åãî íà ïîäïèñàíèå ïðî-
òîêîëà âíåî÷åðåäíîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Õàëûê Áàíê Êûðãûç-
ñòàí».

ÏÎ ÂÒÎÐÎÌÓ ÂÎÏÐÎÑÓ:
 «Îá óòâåðæäåíèè ñêîððåêòèðîâàííûõ ïëàíîâîãî áàëàíñà, áþäæåòà ïðèáûëåé è óáûò-

êîâ, îïåðàöèîííûõ ðàñõîäîâ, áþäæåòà îïëàò îñíîâíûõ ñðåäñòâ è íåìàòåðèàëüíûõ 
àêòèâîâ ÎÀÎ «Õàëûê Áàíê Êûðãûçñòàí» íà 2022 ãîä, ñîñòàâëåííûõ ïî ñòàíäàðòàì 
ÌÑÔÎ è â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè Íàöèîíàëüíîãî áàíêà Êûðãûçñêîé Ðåñïóá-
ëèêè»

ÐÅØÈËÈ:
1. Óòâåðäèòü ñêîððåêòèðîâàííûå ïëàíîâûé áàëàíñ, áþäæåò ïðèáûëåé è óáûòêîâ, îïå-

ðàöèîííûå ðàñõîäû, áþäæåò îïëàò îñíîâíûõ ñðåäñòâ è íåìàòåðèàëüíûõ àêòèâîâ 
ÎÀÎ «Õàëûê Áàíê Êûðãûçñòàí» íà 2022 ãîä, ñîñòàâëåííûå ïî ñòàíäàðòàì ÌÑÔÎ, â 
ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1 ê íàñòîÿùåìó ïðîòîêîëó.

2. Óòâåðäèòü ñêîððåêòèðîâàííûå ïëàíîâûé áàëàíñ, áþäæåò ïðèáûëåé è óáûòêîâ, 
îïåðàöèîííûå ðàñõîäû, áþäæåò îïëàò îñíîâíûõ ñðåäñòâ è íåìàòåðèàëüíûõ àê-
òèâîâ 

 ÎÀÎ «Õàëûê Áàíê Êûðãûçñòàí» íà 2022 ãîä, ñîñòàâëåííûå â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáî-
âàíèÿìè Íàöèîíàëüíîãî áàíêà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè, â ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðè-
ëîæåíèþ 2 ê íàñòîÿùåìó ïðîòîêîëó.

ÏÎ ÒÐÅÒÜÅÌÓ ÂÎÏÐÎÑÓ:
 «Îá èçáðàíèè âíåøíåãî àóäèòîðà ÎÀÎ «Õàëûê Áàíê Êûðãûçñòàí» íà 2022 ôèíàíñî-

âûé ãîä è îïðåäåëåíèè ðàçìåðà îïëàòû åãî óñëóã»
ÐÅØÈËÈ:
1. Èçáðàòü âíåøíèì àóäèòîðîì ÎÀÎ «Õàëûê Áàíê Êûðãûçñòàí» íà 2022 ôèíàíñîâûé 

ãîä ÎñÎÎ «Áåéêåð Òèëëè».
2. Îïðåäåëèòü âîçíàãðàæäåíèå âíåøíåìó àóäèòîðó ÎÀÎ «Õàëûê Áàíê Êûðãûçñòàí» – 
 ÎñÎÎ «Áåéêåð Òèëëè» çà óñëóãè ïî àóäèòó ãîäîâîé ôèíàíñîâîé îò÷åòíîñòè ÎÀÎ 

«Õàëûê Áàíê Êûðãûçñòàí» ïî ñòàíäàðòàì Íàöèîíàëüíîãî áàíêà Êûðãûçñêîé Ðåñïóá-
ëèêè, à òàêæå çà àóäèò ãîäîâîé ôèíàíñîâîé îò÷åòíîñòè ÎÀÎ «Õàëûê Áàíê Êûðãûç-
ñòàí» ïî ìåæäóíàðîäíûì ñòàíäàðòàì ôèíàíñîâîé îò÷åòíîñòè â ðàçìåðå, íå ïðå-
âûøàþùåì 33 040 (òðèäöàòü òðè òûñÿ÷è ñîðîê) äîëëàðîâ ÑØÀ, ñ ó÷åòîì íàëîãîâ 
è íàêëàäíûõ ðàñõîäîâ ñîãëàñíî çàêîíîäàòåëüñòâó Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè. Îïëàòó 
îñóùåñòâëÿòü áåçíàëè÷íûì ïëàòåæîì, â êûðãûçñêèõ ñîìàõ ïî êóðñó Íàöèîíàëüíî-
ãî áàíêà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè íà äåíü îïëàòû, íî íå áîëåå 2 907 520 (äâà ìèë-
ëèîíà äåâÿòüñîò ñåìü òûñÿ÷ ïÿòüñîò äâàäöàòü) ñîìîâ.

ÏÎ ×ÅÒÂÅÐÒÎÌÓ ÂÎÏÐÎÑÓ:
 «Îá óòâåðæäåíèè Óñòàâà îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Õàëûê Áàíê Êûðãûç-

ñòàí» â íîâîé ðåäàêöèè»
ÐÅØÈËÈ: 
1. Óòâåðäèòü Óñòàâ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Õàëûê Áàíê Êûðãûçñòàí» â íî-

âîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 3 ê íàñòîÿùåìó ïðîòîêîëó.
2. Ïðîâåñòè ãîñóäàðñòâåííóþ ïåðåðåãèñòðàöèþ ÎÀÎ «Õàëûê Áàíê Êûðãûçñòàí» â ñâÿ-

çè ñ óòâåðæäåíèåì Óñòàâà îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Õàëûê Áàíê Êûðãûç-
ñòàí» â íîâîé ðåäàêöèè â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Êûðãûçñêîé 
Ðåñïóáëèêè.

ÏÎ ÏßÒÎÌÓ ÂÎÏÐÎÑÓ:
 «Î ïðîäëåíèè ñðîêà ïîëíîìî÷èé íåçàâèñèìûõ ÷ëåíîâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Õà-

ëûê Áàíê Êûðãûçñòàí».
ÐÅØÈËÈ:
1. Ïðîäëèòü ñðîê ïîëíîìî÷èé íåçàâèñèìîãî ÷ëåíà Ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Õàëûê 

Áàíê Êûðãûçñòàí» Øàéèêîâîé Ñàëòàíàò Áîëîòáåêîâíû äî 26 ñåíòÿáðÿ 2023 ãîäà.
2. Ïðîäëèòü ñðîê ïîëíîìî÷èé íåçàâèñèìîãî ÷ëåíà Ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Õàëûê 

Áàíê Êûðãûçñòàí» Åðæàíîâà Àíóàðà Áóëàòîâè÷à äî 19 èþëÿ 2025 ãîäà.
 Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî âñåì âîïðîñàì ïîâåñòêè äíÿ:
 «ÇÀ» - 2 400 016 ãîëîñîâ (100% - ãîëîñóþùèõ àêöèé)

ªçãºí øààðûíûí òóðãóíó Èñìàèëîâà 
Ëàççàêàòõàí Æîðîáàåâíàãà òààíäûê 

ìàìëåêåòòèê àêòûëàðû ñåðèÿ × ¹146542 
(30.04.2008-æ.) èäåí êîä 5-06-18-0001-0386, 

ñåðèÿ × ¹863180 (10.07.2019-æ.) èäåí. 
êîä 5-06-18-0001-1217 æîãîëãîíäóãóíà 

áàéëàíûøòóó æàðàêñûç äåï òàáûëñûí.
Ï/Ï-861

ªçãºí ðàéîíóíóí Æûëàëäû àéûëûíûí 
òóðãóíó Ìèðçàêóëîâ Àáäèâàëèãå 

ðàéñòàòòàí æåêå èøêåðëèê 
áîþí÷à áåðèëãåí ê¿áºë¿êò¿í  

ÎÊÏÎ 28377143, ÈÍÍ 20103195501337 
æîãîëãîíäóãóíà áàéëàíûøòóó 

æàðàêñûç äåï òàáûëñûí.
Ï/Ï-084

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè 
ÈÏ Äæåêøåìáàåâà Äèíàð Äæåêøåìáàåâíà ÎÊÏÎ 27652819, 

ÈÍÍ 12609197701039 ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì. Í-663

«Халык Банк Кыргызстан» ААК
2022-жылдын 31-августунда Казакстан Республикасынын Алматы 

шаарында «Халык Банк Кыргызстан» ААКнын акционерлеринин 
кезексиз жалпы чогулушу болуп єткєндїгїн билдирет. Жыйынга 100% 

добуш берїїчї акцияларга ээ болгон акционердин 1 єкїлї катышты. 

Ê¯Í ÒÀÐÒÈÁÈ:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìûéçàìäàðûíûí òàëàïòàðûíà ûëàéûê «Õàëûê Áàíê Êûð-
ãûçñòàí» ÀÀÊíûí àêöèîíåðëåðèíèí êåçåêñèç æàëïû ÷îãóëóøóí ºòêºð¿¿í¿í òàðòèáèí 
àíûêòîî òóóðàñûíäà æàíà «Õàëûê Áàíê Êûðãûçñòàí” ÀÀÊíûí àêöèîíåðëåðèíèí êå-
çåêñèç æàëïû ÷îãóëóøóíóí ïðîòîêîëóíà êîë êîþóãà ûéãàðûì óêóêòóó àäàìäû àíûê-
òîî æºí¿íäº. 

2. ÝÀÔÎòóí ñòàíäàðòòàðûíà æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí óëóòòóê Áàíêûíûí ìûé-
çàì òàëàïòàðûíà ûëàéûê ò¿ç¿ëãºí «Õàëûê Áàíê Êûðãûçñòàí» ÀÀÊñûíûí 2022-æûë-
ãà òàêòàëãàí ïëàíäóó áàëàíñûí, êèðåøåëåðèíèí æàíà ÷ûãàøàëàðûíûí áþäæåòèí, 
îïåðàöèÿëûê ÷ûãûìäàðûí, íåãèçãè êàðàæàòòàðäû æàíà ìàòåðèàëäûê ýìåñ àêòèâ-
äåðäè òºëºº áîþí÷à áþäæåòèí áåêèò¿¿ æàíà êîëäîî òóóðàñûíäà.

3. 2022-ôèíàíñû æûëûíà êàðàòà «Õàëûê Áàíê Êûðãûçñòàí» ÀÀÊíûí òûøêû àóäèòîðóí 
øàéëîî æàíà àíûí êûçìàò êºðñºò¿¿ñ¿íº àêû òºëººí¿í ºë÷ºì¿í àíûêòîî æºí¿íäº.

4. «Õàëûê Áàíê Êûðãûçñòàí» à÷ûê àêöèîíåðäèê êîîìóíóí Óñòàâûí æà¢û ðåäàêöèÿäà 
áåêèò¿¿ æºí¿íäº.

5. «Õàëûê Áàíê Êûðãûçñòàí» ÀÀÊíûí Äèðåêòîðëîð êå¢åøèíèí êºç êàðàíäûñûç ì¿÷º-
ëºð¿í¿í ûéãàðûì óêóêòàðûíûí ìººíºò¿í óçàðòóó æºí¿íäº.

ÁÈÐÈÍ×È ÌÀÑÅËÅ ÁÎÞ×À:
 Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìûéçàì òàëàïòàðûíà ûëàéûê «Õàëûê Áàíê Êûðãûçñòàí» 

ÀÀÊñûíûí àêöèîíåðëåðèíèí êåçåêñèç æàëïû ÷îãóëóøóí ºòêºð¿¿í¿í òàðòèáèí àíûê-
òîî æàíà “Õàëûê Áàíê Êûðãûçòàí” ÀÀÊíûí àêöèîíåðëåðèíèí êåçåêñèç æàëïû ÷îãó-
ëóøóíóí ïðîòîêîëóíà êîë êîþóóãà ûãàðûì óêóêòóó àäàìäû àíûêòîî æºí¿íäº.

×Å×ÈÌÈ: 
1. “Õàëûê Áàíê Êûðãûçñòàí” ÀÀÊñûíûí àêöèîíåðëåðèíèí êåçåêñèç æàëïû ÷îãóëóøó 

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìûéçàì òàëàïòàðûíà ûëàéûê ºòêºð¿ëñ¿í.
2. “Õàëûê Áàíê Êàçàêñòàí” ÀÊíûí áàøêàðìàëûãûíûí òºðàãàñûíûí óáàêòûëóó ìèëäå-

òèí àòêàðóó÷ó Êîøåíîâ Ìàðàò Óçàêáàåâè÷, “Õàëûê Áàíê Êûðãûçñòàí” ÀÀÊíûí êåçåê-
ñèç ÷àêûðûëãàí àêöèîíåðëåðèíèí æàëïû ÷îãóëóøóíóí òºðàãàñû áîëóï øàéëàíñûí 
æàíà àãà “Õàëûê Áàíê Êûðãûçñòàí” ÀÀÊñûíûí àêöèîíåðëåðèíèí êåçåêñèç æàëïû ÷î-
ãóëóøóíóí ïðîòîêîëóíà êîë êîþóãà ûéãàðûì óêóêòàð áåðèëñèí.

ÝÊÈÍ×È ÌÀÑÅËÅ ÁÎÞÍ×À: 
 ÝÀÔÎ Ñòàíäàðòòàðûíà æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Óëóòòóê áàíêûíûí òàëàïòà-

ðûíà ûëàéûê ò¿ç¿ëãºí “Õàëûê Áàíê Êûðãûçñòàí” ÀÀÊíûí 2022-æûëãà êàðàòà ïëàí-
äàëãàí êèðåøåëåð æàíà ÷ûãàøàëàð áþäæåòèí, îïåðàöèÿëûê ÷ûãàøàëàðûí íåãèçãè 
êàðæàòòàðäûí æàíà ìàòåðèàëäûê ýìåñ àêòèâäåðäèí òºëºìäºð¿í¿í áþäæåòèí áåêè-
ò¿¿ òóóðàëóó.

×Å×ÈÌÈ: 
1. ÝÀÔÎ Ñòàíäàðòòàðû òàðáûíàí ò¿ç¿ëãºí æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Óëóòòóê 

áàíêûíûí òàëàïòàðûíà ûëàéûê “Õàëûê Áàíê Êûðãûçñòàí” ÀÀÊñûíûí 2022-æûëãà 
òàêòàëãàí ïëàíäîî áàëàíñû, ïàéäàëàð æàíà ÷ûãàøàëàð áþäæåòè, îïåðàöèÿëûê ÷û-
ãàøàëàð, íåãèçãè êàðàæàòòàðäû æàíà ìàòåðèàëäûê ýìåñ àêòèâäåðäè òºëºº áþäæå-
òè óøóë ïðîòîêîëäóí 1-òèðêåìåñèíå ûëàéûê áåêèòèëñèí.

2.  Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Óëóòòóê áàíêûíûí òàëàïòàðûíà ûëàéûê ò¿ç¿ëãºí “Õàëûê 
Áàíê Êûðãûçñòàí” ÀÀÊíûí 2022-æûëãà òàêòàëãàí ïëàíäóó áàëàíñûí, ïàéäàëàð æà-
íà ÷ûãàøàëàð áþäæåòèí, îïåðàöèÿëûê ÷ûãàøàëàðûí, íåãèçãè êàðàæàòòàðäûí æàíà 
ìàòåðèàëäûê ýìåñ àêòèâäåðäèí òºëºìäºð¿í¿í áþäæåòè óøóë ïðîòîêîëäóí 2-òèðêå-
ìåñèíå ûëàéûê áåêèòèëñèí.

¯×¯Í×¯ ÌÀÑÅËÅ ÁÎÞÍ×À: 
 2022-ôèíàíñû æûëûíà êàðàòà “Õàëûê Áàíê Êûðãûçñòàí” ÀÀÊíûí òûøêû àóäèòîðóí øàé-

ëîî æàíà àíûí êûçìàò êºðñºò¿¿ñ¿í¿í àêûñûí òºëººí¿í ºë÷ºì¿í àíûêòîî òóóðàñûíäà.
×Å×ÈÌÈ: 
1. 2022-ôèíàíñû æûëûíà “Õàëûê Áàíê Êûðãûçñòàí” ÀÀÊíûí òûøêû àóäèòîðó áîëóï 

“Áåéêåð Òèëëè” Æ×Êñû øàéëàíñûí.
2. “Õàëûê Áàíê Êûðãûçñòàí” ÀÀÊíûí òûøêû àóäèòîðó -“Áåéêåð Òèëëè” Æ×Êñûíà Êûð-

ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Óëóòòóê áàíêûíûí ñòàíäàðòòàðûíà ûëàéûê “Õàëûê Áàíê Êûð-
ãûçñòàí” ÀÀÊñûíûí æûëäûê ôèíàíñûëûê îò÷åòòóóëóãóí òåêøåð¿¿ áîþí÷à êûçìàò 
êºðñºò¿¿ëºð¿ ¿÷¿í, îøîíäîé ýëå “Õàëûê Áàíê Êûðãûçñòàí” ÀÀÊñûíûí òûøêû àóäè-
òîðó ¿÷¿í ñûé àêû áåëãèëåíñèí. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìûéçàìäàðûíà ûëàéûê 
ñàëûêòàðäû æàíà êîøóì÷à ÷ûãûìäàðäû ýñåïêå àëóó ìåíåí 33040 ( îòóç ¿÷ ìè¢ êûðê) 
ÀÊØ äîëëàðûíàí àøïàãàí ñóììàäà “Õàëûê Áàíê Êûðãûçñòàí” ÀÀÊíûí æûëäûê ôèíàí-
ñûëûê îò÷åòóíà àóäèòòè ôèíàíñûëûê îò÷åòòóóëóêòóí ýë àðàëûê ñòàíäàðòòàðûíà ûëà-
éûê æ¿ðã¿ç¿ëñ¿í. Òºëºì íàêòàëàé ýìåñ òºëºº æîëó ìåíåí, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Óëóòòóê áàíêûíûí òºëºì ê¿í¿íº êàðàòà êóðñ áîþí÷à, áèðîê 2 907 520 (ýêè ìèëëèîí 
òîãóç æ¿ç æåòè ìè¢ áåø æ¿ç æûéûðìà) ñîìäîí àøïàãàí ñîì ìåíåí æ¿ðã¿ç¿ëºò.

ÒªÐÒ¯Í×¯ ÌÀÑÅËÅ ÁÎÞÍ×À: 
 “Õàëûê Áàíê Êûðãûçñòàí” à÷ûê àêöèîíåðäèê êîîìóíóí Óñòàâûíûí æà¢û ðåäàêöèÿ-

ñûí áåêèò¿¿ òóóðàñûíäà.
×Å×ÈÌÈ: 
1. "Õàëûê Áàíê Êûðãûçñòàí" à÷ûê àêöèîíåðäèê êîîìóíóí óñòàâû óøóë ïðîòîêîëäóí 

3-òèðêåìåñèíå ûëàéûê æà¢û ðåäàêöèÿäà áåêèòèëñèí. 
2. “Õàëûê Áàíê Êûðãûçñòàí” à÷ûê àêöèîíåðäèê êîîìóíóí óñòàâû æà¢û ðåäàêöèÿäà áåêè-

òèëãåíäèãèíå áàéëàíûøòóó Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìûéçàìäàðûíäà áåëãèëåíãåí 
òàðòèïòå “Õàëûê Áàíê Êûðãûçñòàí” ÀÀÊñû ìàìëåêåòòèê êàéðà êàòòîîäîí ºòêºð¿ëñ¿í.

ÁÅØÈÍ×È ÌÀÑÅËÅ ÁÎÞÍ×À: 
 “Õàëûê Áàíê Êûðãûçñòàí” ÀÀÊíûí êºç êàðàíäûñûç ì¿÷ºëºð¿í¿í ûéãàðûì óêóê ìºº-

íºòòºð¿í óçàðòóó æºí¿íäº.
×Å×ÈÌÈ: 
1. “Õàëûê Áàíê Êûðãûçñòàí” ÀÀÊíûí êºç êàðàíäûñûç Äèðåêòîðëîð êå¢åøèíèí ì¿÷ºñ¿ 

Øàéèêîâà Ñàëòàíàò Áîëîòáåêîâíàíûí ûéãàðûì óêóêòàðûíûí ìººíºò¿ 2023-æûëäûí 
26-ñåíòÿáðûíà ÷åéèí óçàðòûëñûí.

2. “Õàëûê Áàíê Êûðãûçñòàí” ÀÀÊíûí êºç êàðàíäûñûç Äèðåêòîðëîð êå¢åøèíèí ì¿÷ºñ¿ 
Åðæàíîâ Àíóàð Áóëàòîâè÷òèí ûéãàðûì óêóêòàðûíûí ìººíºò¿ 2025-æûëäûí 19-èþ-
ëóíà ÷åéèí óçàðòûëñûí.

 Ê¿í òàðòèáèíäåãè áàðäûê ìàñåëåëåð áîþí÷à äîáóø áåð¿¿í¿í æûéûíòûãû: “ìàêóë” 
- 2 400 016 (äîáóø áåð¿¿÷¿ àêöèÿëàð 100%).

НА ОСНОВАНИИ ЗАЯВЛЕНИИ ГРАЖДАН 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ПАРК «ЧОН-КЕМИН» 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 
для  передачи в аренду из земель Нижне Кеминского, 

Мало-Кеминского лесничества в квадратах №3, 7, 16, 30-32 для озеленения, 
рекрационных целей и для развития туризма. 

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî 10.10.2022 ã. ïî àäðåñó: Ñåëî Òîðò-Êóëü. Óë ×. Àéòìàòîâà 
¹17 â àäìèíñòðàöèè «ÃÏÏ ×îí-Êåìèí». 

Ïî âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ ïî òåë.: (0701) 55-51-94, (0701) 55-51-83. Í-662 



Ìóêàìáåòîâà Êàíûì Ìóêàìáåòîâíàíûí 
íààìûíà 2019-æûëäûí 15-èþëóíäà 

áåðèëãåí ¹ÓÁ190171670 êàòòîî 
íîìåðè 190803 äèïëîìóíóí áàà 

êîþëãàí òèðêåìåñè æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç äåï òàáûëñûí. 

2022-жылдын  6-сентябры12
Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити

МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА И КОММУНИКАЦИИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ИССЫК-КУЛЬСКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЯ ДЕПАРТАМЕНТА 

НАЗЕМНОГО И ВОДНОГО ТРАНСПОРТА
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ОРГАНИЗАЦИЮ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ НА МАРШРУТАХ НИЖЕУКАЗАННЫХ:

¹
ï/ï

Íîìåð 
ëîòà

Íîìåð è íàèìåíîâàíèå 
ìàðøðóòà Âðåìÿ îòïðàâëåíèÿ àâòîáóñîâ Ìåñòî îòïðàâêè àâòîáóñîâ Ïîòðåáíîå êîëè÷åñòâî 

àâòîáóñîâ

1 3 ¹589 Áîç-Ó÷óê – Áèøêåê 
(ñåâåðîì) (ìèêðîàâòîáóñ)

10-50, 12-50
(÷åðåç äåíü)

ôèëèàë «Êàðàêîë ÀÂ» ìåñòî îòïðàâ-
êè Áîç-Ó÷óê

3

(Îáð.) 10-50, 12-50 (÷åðåç äåíü) ÃÏ «Êûðãûç àâòîáåêåòè»

2 ¹569 Òåïëîêëþ÷åíêà – Áèøêåê 
(ñåâåðîì) (ìèêðîàâòîáóñ)  

9-45, 15-40 (÷åðåç äåíü) ôèëèàë «Êàðàêîë ÀÂ» ìåñòî  îòïðàâêè 
ñ. Òåïëîêëþ÷åíêà

3

(Îáð.) 9-50, 15-40 (÷åðåç äåíü) ÃÏ «Êûðãûç àâòîáåêåòè»

3 6 ¹506 Àíàíüåâî – Áèøêåê 
(ìèêðîàâòîáóñ)

7-40, 8-15, 9-15, 10-00, 10-30, 11-20, 12-50, 13-30, 
14-50, 16-00 (÷åðåç äåíü)

À/Ê Àíàíüåâî 13

(Îáð.) 7-40, 8-15, 9-15, 10-00, 10-30, 11-20, 12-50, 
13-30, 14-50, 16-00 (÷åðåç äåíü)

À/Â «Àê-Æîë»

12-20 (ñåç.), 15-50 (ñåç.), 16-50 (ñåç.) 17-50 (ñåç.) 
(÷åðåç äåíü)

À/Ê «Àíàíüåâî» 6

(Îáð.) 12-20 (ñåç.), 15-50 (ñåç.), 16-50 (ñåç.) 17-50 (ñåç.) 
(÷åðåç äåíü)

À/Â «Àê-Æîë»

4 ¹505 ×îëïîí-Àòà – Áèøêåê 
(ìèêðîàâòîáóñ)

10-20, 13-20, 14-20, 15-20, 16-20, 17-20 (÷åðåç äåíü) À/Â «×îëïîí-Àòà» 8

(Îáð.) 10-20, 13-20, 14-20, 15-20, 16-20, 17-20 
(÷åðåç äåíü)

À/Â «Àê-Æîë»

6-45 (ñåç.),7-20 (ñåç.), 18-20 (ñåç.), 19-20 (ñåç.) 
(÷åðåç äåíü)

À/Â «×îëïîí-Àòà» 6

(Îáð.)  6-45 (ñåç.), 7-20 (ñåç.), 18-20 (ñåç.), 19-20 (ñåç.) 
(÷åðåç äåíü)

À/Â «Àê-Æîë»

5 7 ¹554 Áîñòåðè – Áèøêåê 
(ñåçîííûé) (ìèêðîàâòîáóñ)

8-00, 9-00, 11-00 (ñåçîííûé) (÷åðåç äåíü) À/Â «×îëïîí-Àòà» 8

10-00, 12-00, 14-00 (ñåçîííûé) (÷åðåç äåíü) Ìåñòî îòïðàâêè ñ. Áîñòåðè 
ÀÂ «×îëïîí-Àòà»

(Îáð.) 7-30, 8-30, 9-30, 10-30, 11-30, 12-30 (ñåçîííûé) 
(÷åðåç äåíü)

Ôèëèàë «×ûãûø ÀÂ»

6 ¹555 Áîñòåðè – Áèøêåê 
(ñåçîííûé) (ìèêðîàâòîáóñ)

8-00, 8-15, 9-00, 9-15, 10-00, 11-00, 13-50, 14-30, 16-30, 
17-30 (ñåçîííûé) (÷åðåç äåíü)

Ìåñòî îòïðàâêè ñ. Áîñòåðè 
ÀÂ «×îëïîí-Àòà»

13

(Îáð.) 7-30, 8-10, 9-10, 10-10, 11-10, 12-00, 13-00, 
14-30, 16-30, 17-30 (ñåçîííûé) (÷åðåç äåíü)

ÃÏ «Êûðãûç ààâòîáåêåòè»

 
Â êîíêóðñå ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå, ëþáûå þðèäè÷åñêèå è ôèçè÷åñêèå ëèöà, çàðåãèñòðèðîâàííûå êàê ñóáúåêòû ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, èìåþùèå ñîîòâåòñòâóþùèå 

ëèöåíçèè íà îðãàíèçàöèþ ïàññàæèðñêèõ ïåðåâîçîê. 
Çàÿâêà íà êîíêóðñå ïðèíèìàþòñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî îáúÿâëåíèÿ åæåäíåâíî ñ 9.00 äî 17.00 ÷., äàòà îïóáëèêîâàíèÿ 06.09.2022 ã., ïîñëåäíèé ñðîê ïîäà÷è çàÿâîê 

äî 05.10.2022 ã. âêëþ÷èòåëüíî.  Íà÷àëî êîíêóðñà 06.10.2022 ã. â 10.00 ÷àñîâ óòðà. 
Ïî àäðåñó: Èññûê-Êóëüñêàÿ îáë., ã.Êàðàêîë, óë. Êóðåíêååâà, 85 òåë.: (03922) 3-02-93, (0507) 70-06-65 ó÷àñòíèêè êîíêóðñà ìîãóò ïîëó÷èòü ïîëíóþ èíôîðìàöèþ è êîíêóðñíûå 

äîêóìåíòû ïî âûøåóêàçàííîìó àäðåñó.

«КЫРГЫЗАЛТЫН» ААК 
2022-жылдын 27-сентябрында саат 10.00дє Бишкек шаары, 

Абдумомунов кєчєсї, 195 дарегиндеги “Кыргызалтын” 
ААКнын имаратында акционерлердин кезексиз жылдык 

жалпы чогулушу боло тургандыгын кабарлайт.

 Ê¯Í ÒÀÐÒÈÁÈ:

1. Ýñåïòºº êîìèññèÿñûíûí êóðàìû æºí¿íäº.
2. Äèðåêòîðëîð êå¢åøèíèí ì¿÷ºëºð¿í¿í ûéãàðûì óêóê-

òàðûí ìººíºò¿íºí ìóðäà òîêòîòóó æºí¿íäº.
3. Äèðåêòîðëîð êå¢åøèíèí ì¿÷ºëºð¿í øàéëîî æºí¿íäº.

×îãóëóøêà êàòûøóóãà óêóãó áàðëàðäûí òèçìåñèí ò¿-
ç¿¿ ê¿í¿ – 2022-æûëäûí 19-ñåíòÿáðû.

Êàòòîîíóí áàøòàëûøû ñààò 10.00äº.

ОАО «КЫРГЫЗАЛТЫН» 
уведомляет, что 27 сентября 2022 года в 10.00 часов 

состоится внеочередное общее собрание акционеров по 
адресу: г. Бишкек, ул. Абдумомунова, 195 в здании 

ОАО «Кыргызалтын».

 ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:

1. Î ñîñòàâå Ñ÷åòíîé êîìèññèè.
2. Î äîñðî÷íîì ïðåêðàùåíèè ïîëíîìî÷èé ÷ëåíà Ñî-

âåòà äèðåêòîðîâ.
3. Îá èçáðàíèè ÷ëåíà Ñîâåòà äèðåêòîðîâ.

Äåíü ñïèñêà íà ïðàâî ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè 19 ñåíòÿ-
áðÿ 2022 ãîäà. 

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè â 10.00 ÷àñîâ.
Ñ-297

Ведущая организация 
СЭКК «Жыргал-Сут»

в рамках проекта «Обеспечение доступа 
к рынкам» (ПОДР) финансируемый 
Международным Фондом 

Сельскохозяйственного Развития (МФСР)

ОБЪЯВЛЯЕТ ПОВТОРНЫЙ ТЕНДЕР 
на поставку холодильного оборудования для 
Ведущей организации СЭКК «Жыргал-Сут»

Çàèíòåðåñîâàííûå êîìïàíèè ìîãóò ïðèîáðåñòè ïîë-
íûé êîìïëåêò òåíäåðíûõ äîêóìåíòîâ ïðè ïðåäîñòàâëå-
íèè ïèñüìåííîãî çàÿâëåíèÿ, ïî àäðåñó:

Àäðåñ: óë. Ëåíèíà, 17à (àäìèíèñòðàòèâíîå çäàíèå 
ÑÝÊÊ «Æûðãàë-Ñóò»)

Ðàéîí: Èññûê-Àòèíñêèé
Ñåëî: Êðàñíàÿ Ðå÷êà
Îáëàñòü: ×óéñêàÿ 
Ñòðàíà: Êûðãûçñêàÿ Ðåñïóáëèêà
Òåëåôîí: +996 (220) 21-21-12
        +996 (777) 47-72-77
Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: zhyrgal.sut@gmail.com 

Êîíêóðñíûå ïðåäëîæåíèÿ äîëæíû áûòü äîñòàâëåíû 
íå ïîçäíåå 6 îêòÿáðÿ 2022 ãîäà, 15.00 ÷àñîâ (ìåñòíîå 
âðåìÿ) ïî àäðåñó óêàçàííóþ â òåíäåðíûõ äîêóìåíòàõ.

Ïðåä - òåíäåðíàÿ êîíôåðåíöèÿ áóäåò ïðîâîäèòüñÿ â 
15.00 ÷àñîâ (ìåñòíîå âðåìÿ) 20 ñåíòÿáðÿ 2022 ãîäà, 
ïî àäðåñó: Êûðãûçñêàÿ Ðåñïóáëèêà, ã. Áèøêåê, áóëü-
âàð Ýðêèíäèê, 2 (çäàíèå âòîðîãî îôèñà ÀÐÈÑ, êîí-
ôåðåíö-çàë).

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ïî íàèìåíîâàíèþ, êî-
ëè÷åñòâó òåõíèêè/îáîðóäîâàíèÿ è ñîäåðæàíèþ ìîæ-
íî ïîëó÷èòü ïî íèæåóêàçàííîìó àäðåñó, â ðàáî÷èå äíè                        
ñ 9.00 äî 18.00 ÷àñîâ:

Àäðåñ: óë. Ëåíèíà, 17à (àäìèíèñòðàòèâíîå çäàíèå 
ÑÝÊÊ «Æûðãàë-Ñóò»)

Ðàéîí: Èññûê-Àòèíñêèé
Ñåëî: Êðàñíàÿ Ðå÷êà
Îáëàñòü: ×óéñêàÿ 
Ñòðàíà: Êûðãûçñêàÿ Ðåñïóáëèêà
Òåëåôîí: +996 (220) 21-21-12
        +996 (777) 47-72-77
Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: zhyrgal.sut@gmail.com

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

Зарегистрированный кооператив 
«Ат-Башы Таза Бал», в рамках проекта 

«Обеспечение доступа к рынкам» (ПОДР) финансируемый 
Международным Фондом Сельскохозяйственного 

Развития (МФСР)

ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР 
на поставку оборудования и товаров для 

производственного цеха по материально-техническому 
обеспечению пчеловодов Ат-Башинского района.

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

Êûðãûçñêàÿ Ðåñïóáëèêà, ã.Áèøêåê, óë.Ôðóíçå, 551-4.
òåë.: + 996 (704) 35-54-54, + 996 (700) 10-04-54,
E-mail: Adu_86@mail.ru
Êîíêóðñíûå ïðåäëîæåíèÿ äîëæíû áûòü äîñòàâëåíû íå ïîçäíåå 5 

îêòÿáðÿ 2022 ãîäà, 14.00 (ìåñòíîå âðåìÿ) ïî àäðåñó óêàçàííóþ â 
òåíäåðíûõ äîêóìåíòàõ.

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

Êûðãûçñêàÿ Ðåñïóáëèêà, 
ã.Áèøêåê, óë.Ôðóíçå, 551-4.
òåë.: + 996 (704) 35-54-54, + 996 (700) 10-04-54,
E-mail: Adu_86@mail.ru, à òàêæå ïî àäðåñó:

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

Ñ/Î-407

Ñ/Î-411

Ñ/Î-407

ЛЕБЕДИНОВСКИЙ 
АЙЫЛ ОКМОТУ 

ОБЪЯВЛЯЕТ ОТКРЫТЫЕ ТОРГИ 
по продаже муниципальных 

грузовых автомашин модели:

- Косилка Плюшилка 1989 г.в. - стартовая 
стоимость составляет – 396 600 (триста 
девяносто шесть тысяч шестьсот) сом;

- Прессподборщик механизм 1988 г.в.- 
стартовая стоимость составляет – 90 600 
(девяносто тысяч шестьсот) сом;

- КИА-БОНГО (грузовой, автопогрузчик) 
2000 г.в. - стартовая стоимость состав-
ляет – 215 000 (двести пятнадцать ты-
сяч) сом;

- ГАЗ-СА 33507-02 (грузовой самосвал) 
1992 г.в.- стартовая стоимость состав-
ляет – 52 800 (пятьдесят две тысячи во-
семьсот) сом.

Òîðã ñîñòîèòñÿ 6 îêòÿáðÿ 2022 ãîäà 
â 15.00 ÷àñîâ â çäàíèè Ëåáåäèíîâñêî-
ãî àéûë îêìîòó.

Ñ/Î-410

Ï/Ï-101
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КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИРОВАНИЯ СООБЩЕСТВ (АРИС)

ПРОЕКТ «ПОДДЕРЖКИ МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ» (ППМС)
I. Àãåíòñòâî ðàçâèòèÿ è èíâåñòèðîâàíèÿ ñîîáùåñòâ (ÀÐÈÑ), Ïðîåêò «Äîïîëíèòåëüíîå ôèíàíñèðîâà-

íèå â ðàìêàõ òðåòüåãî ïðîåêòà ñåëüñêèõ èíâåñòèöèé» (ÄÔ ÏÑÈ-3) íàñòîÿùèì ïðèãëàøàåò êâàëèôè-
öèðîâàííûõ ëèö ïðèíÿòü ó÷àñòèå â êîíêóðñå íà cëåäóþùèå ïîçèöèè:

1. «Областные специалисты по ЦДС» (Нарын, Талас, Иссык-Куль, Чуй) – 4 позиции
Êàíäèäàò äîëæåí ñîîòâåòñòâîâàòü ñëåäóþùèì êðèòåðèÿì è êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì:

• Âûñøåå îáðàçîâàíèå â îáëàñòè áèçíåñà, ôèíàíñîâ, ýêîíîìèêè èëè ñìåæíûõ îáëàñòÿõ;
• Îïûò ðàçðàáîòêè èëè ïðîâåäåíèÿ ðûíî÷íûõ èññëåäîâàíèé;
• Îïûò îïðåäåëåíèÿ ïîòåíöèàëüíîé ïðèáûëüíîñòè ïðåäïðèÿòèé è îöåíêè êà÷åñòâà áèçíåñ-ïëàíîâ;
• Íå ìåíåå 3-õ ëåò îïûòà ðàáîòû â ñôåðå ðàçâèòèÿ èñòî÷íèêîâ äîõîäà èëè ðàçâèòèÿ ÷àñòíîãî ñåêòîðà;
• Íå ìåíåå 3-õ ëåò îïûòà â ñôåðå öåïî÷êè ñîçäàíèÿ ñòîèìîñòè â àãðîïðîìûøëåííîì ïðîèçâîäñòâå;
• Îïûò ðàáîòû ïðîâåäåíèÿ îáó÷àþùèõ òðåíèíãîâ, êîíñóëüòàöèé, â òîì ÷èñëå ñ èñïîëüçîâàíèåì äèñ-

òàíöèîííûõ ìåòîäîâ îáó÷åíèÿ;
• Îïûò ðàáîòû ñ ìîëîäåæüþ, ïîâûøåíèå èõ ïîòåíöèàëà êàê ïðåäïðèíèìàòåëåé;
• Çíàíèå ñîîòâåòñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà è íîðìàòèâíûõ àêòîâ;
• Ñâîáîäíîå âëàäåíèå ðóññêèì è êûðãûçñêèì ÿçûêàìè, çíàíèå àíãëèéñêîãî ÿçûêà æåëàòåëüíî;
• Îïûò ðàáîòû ñ êîìïüþòåðîì, âêëþ÷àÿ îíëàéí-ïëàòôîðìû è äèñòàíöèîííîå îáó÷åíèå.

2. «Местный специалист/коуч по ЦДС» (Нарын, Талас, Иссык-Куль, Чуй) – 12 позиции
Êàíäèäàò äîëæåí ñîîòâåòñòâîâàòü ñëåäóþùèì êðèòåðèÿì è êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì:

• Âûñøåå îáðàçîâàíèå â îáëàñòè áèçíåñà, ôèíàíñîâ, ýêîíîìèêè èëè ñìåæíûõ îáëàñòÿõ;
• Îïûò îïðåäåëåíèÿ ïîòåíöèàëüíîé ïðèáûëüíîñòè ïðåäïðèÿòèé è îöåíêè êà÷åñòâà áèçíåñ-ïëàíîâ;
• Íå ìåíåå 3-õ ëåò îïûòà ðàáîòû â ñôåðå ðàçâèòèÿ èñòî÷íèêîâ äîõîäà èëè ðàçâèòèÿ ÷àñòíîãî ñåêòîðà;
• Íå ìåíåå 3-õ ëåò îïûòà â ñôåðå öåïî÷êè ñîçäàíèÿ ñòîèìîñòè â àãðîïðîìûøëåííîì ïðîèçâîäñòâå;
• Îïûò ðàáîòû ïðîâåäåíèÿ îáó÷àþùèõ òðåíèíãîâ, êîíñóëüòàöèé, â òîì ÷èñëå ñ èñïîëüçîâàíèåì äèñ-

òàíöèîííûõ ìåòîäîâ îáó÷åíèÿ;
• Îïûò ðàáîòû ñ ìîëîäåæüþ, ïîâûøåíèå èõ ïîòåíöèàëà êàê ïðåäïðèíèìàòåëåé;
• Çíàíèå ñîîòâåòñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà è íîðìàòèâíûõ àêòîâ;
• Ñâîáîäíîå âëàäåíèå ðóññêèì è êûðãûçñêèì ÿçûêàìè, çíàíèå àíãëèéñêîãî ÿçûêà æåëàòåëüíî;
• Îïûò ðàáîòû ñ êîìïüþòåðîì, âêëþ÷àÿ îíëàéí-ïëàòôîðìû è äèñòàíöèîííîå îáó÷åíèå.

3. «Специалист по наращиванию потенциала»
Êàíäèäàò äîëæåí ñîîòâåòñòâîâàòü ñëåäóþùèì êðèòåðèÿì è êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì:

• Âûñøåå îáðàçîâàíèå;
• Îïûò â ðàçðàáîòêå ó÷åáíûõ ìîäóëåé, â ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèÿ òðåíèíãîâ;
• Îïûò â ðàçðàáîòêå ïðîåêòíûõ äîêóìåíòîâ, ðóêîâîäñòâ, àíàëèòè÷åñêèõ îò÷åòîâ;
• Îïûò ðàáîòû â ìåæäóíàðîäíûõ ïðîåêòàõ;
• Êîììóíèêàòèâíîñòü è óìåíèå ðàáîòàòü â êîìàíäå;
• Âîçìîæíîñòü âûåçäà â êîìàíäèðîâêè â ðåãèîíû;
• Çíàíèå  àíãëèéñêîãî ÿçûêà áóäåò ÿâëÿòüñÿ ïðåèìóùåñòâîì;
• Íàâûêè ðàáîòû íà êîìïüþòåðå ñ ïàêåòîì ïðîãðàìì Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, e-mail).

4. «Чуйский региональный специалист по закупкам»
Êàíäèäàò äîëæåí ñîîòâåòñòâîâàòü ñëåäóþùèì êðèòåðèÿì è êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì:

• âûñøåå îáðàçîâàíèå â îáëàñòè ýêîíîìèêè ôèíàíñîâ èëè â ñîîòâåòñòâóþùåé îáëàñòè;
• çíàíèå ðóêîâîäñòâ è ïðîöåäóð Âñåìèðíîãî Áàíêà, äðóãèõ ìåæäóíàðîäíûõ îðãàíèçàöèé ïî çàêóïêå 

òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã;
• çíàíèå ìåñòíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà â îáëàñòè çàêóïîê;
• îïûò ðàáîòû â èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòàõ èëè ñìåæíûõ îáëàñòÿõ íå ìåíåå 3-õ ëåò, èç íèõ 1 ãîä ñïå-

öèàëèñòîì ïî çàêóïêàì;
• ïðàêòè÷åñêèé îïûò ðàáîòû â ïîäãîòîâêå òåíäåðíûõ äîêóìåíòîâ, êîíòðàêòîâ, îöåíî÷íûõ îò÷åòîâ;
• õîðîøåå çíàíèå ïèñüìåííîãî è ðàçãîâîðíîãî àíãëèéñêîãî ÿçûêà;
• àíàëèòè÷åñêèå è êîììóíèêàòèâíûå íàâûêè;
• íàâûêè ðàáîòû ñ êîìïüþòåðíûìè ïðîãðàììàìè Microsoft Word è Excel;
• ñïîñîáíîñòü ýôôåêòèâíî ðàáîòàòü â êîìàíäå.

II. Îòáîð êîíñóëüòàíòà áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîöåäóðàìè, óñòàíîâëåííûìè â «Ðó-
êîâîäñòâî ïî Ðåãóëèðîâàíèþ Çàêóïêàìè Âñåìèðíîãî Áàíêà äëÿ Çàåìùèêîâ ÔÈÏ (èþëü 2016, ïåðåñ-
ìîòðåíî â íîÿáðå 2017 ã. è àâãóñòå 2018 ã.».

III. Çàèíòåðåñîâàííûå êàíäèäàòû äîëæíû çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ/àâòîðèçîâàòüñÿ â êà÷åñòâå Êàíäèäàòà 
íà âàêàíñèþ, íà ñàéòå ÀÐÈÑ www.aris.kg è ïîäàòü çàÿâêó íà ó÷àñòèå â äàííîì îòáîðå (ðåçþìå íà 
ðóññêîì è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ, ñ óêàçàíèåì íîìåðà êîíòàêòíîãî òåëåôîíà è ïîçèöèè) äî 17.30 ÷àñîâ 
20 ñåíòÿáðÿ 2022 ãîäà.

IV. Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëåííûå ïîçæå óêàçàííîãî ñðîêà, íå áóäóò ðàññìîòðåíû. Íà ñîáåñåäîâàíèå áó-
äóò ïðèãëàøåíû òîëüêî êâàëèôèöèðîâàííûå êàíäèäàòû.

СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНАЯ СЛУЖБА 
ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ 

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ОБЪЯВЛЯЕТ ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС 

НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СУДЕБНО-
ЭКСПЕРТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ:

1) Óïðàâëåíèå ýêîíîìè÷åñêèõ ýêñïåðòèç - çàìåñòèòåëü íà÷àëü-
íèêà - 1 åäèíèöà, ýêñïåðò 1 åäèíèöà;

2) Óïðàâëåíèå ñòðîèòåëüíî-òåõíè÷åñêèõ ýêñïåðòèç ýêñïåðò ïî 
ñòðîèòåëüñòâó äîðîã è ìîñòîâ - 1 åäèíèöà;

3) Óïðàâëåíèå ëèíãâèñòè÷åñêîé, ðåëèãèîâåä÷åñêîé è ïñèõî-
ëîãè÷åñêîé ýêñïåðòèçû, ýêñïåðò (ïî ïñèõîëîãè÷åñêîé ýêñïåð-
òèçå) - 1 åäèíèöà;

3) Îòäåë êîìïüþòåðíî-òåõíè÷åñêèõ è ôîíîñêîïè÷åñêèõ ýêñ-
ïåðòèç - ýêñïåðò (ïî êîìïüþòåðíî-òåõíè÷åñêîé ýêñïåðòèçå)              
- 1 åäèíèöà;

4) Ñåâåðíîå óïðàâëåíèå (Èññûê-Êóëüñêàÿ, Íàðûíñêàÿ îáë., ã. Áà-
ëûê÷è, óë. Àìàíáàåâà, 168/2,), íà÷àëüíèê - 1 åäèíèöà, ýêñïåðò 
(ñòðîèòåëüíî-òåõíè÷åñêèì ýêñïåðòèçàì) - 1 åäèíèöà, ýêñïåðò 
(ïî ýêîíîìè÷åñêèì ýêñïåðòèçàì) - 1 åäèíèöà;

5) Þæíîå óïðàâëåíèå (ã. Îø, Îøñêàÿ, Äæàëàë-Àáàäñêàÿ è Áàò-
êåíñêàÿ îáë., ã. Îø, óë. Ëåíèíà, 312) - ýêñïåðò (ïî ïîæàðíî-òåõ-
íè÷åñêèì ýêñïåðòèçàì) - 1 åäèíèöà, ýêñïåðò (ïî ñòðîèòåëüíî-
òåõíè÷åñêèì ýêñïåðòèçàì) - 1 åäèíèöà, ýêñïåðò (ïî ðåëèãèîâåä-
÷åñêîé ýêñïåðòèçå) - 1 åäèíèöà.

Çà ïîäðîáíîé èíôîðìàöèåé îáðàùàéòåñü â îòäåë ïðàâîâîãî îáåñ-
ïå÷åíèÿ è êàäðîâîé ðàáîòû òåë.: (0312) 30-08-46. Ñðîê ïîäà÷è äîêó-
ìåíòîâ ñ 6 ñåíòÿáðÿ 2022 ãîäà ïî 19 ñåíòÿáðÿ 2022 ãîäà.

Ñ/Î-409

ОАО «КЫРГЫЗАЛТЫН»
НАСТОЯЩИМ СООБЩАЕТ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ:

Íà çàñåäàíèè Ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Êûðãûçàëòûí» 
2 ñåíòÿáðÿ 2022 ãîäà ïðèíÿòî ñëåäóþùåå Ðåøåíèå

Âûâåñòè èç ñîñòàâà Ïðàâëåíèÿ è îñâîáîäèòü îò çàíèìàå-
ìîé äîëæíîñòè:
3. Ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâëåíèÿ ÎÀÎ «Êûðãûçàëòûí Àáäóðàèìîâà 

Æàðàñóëà Îñìîíàëèåâè÷à,
4. ×ëåíîâ Ïðàâëåíèÿ - Çàìåñòèòåëåé Ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâëåíèÿ 

ÎÀÎ «Êûðãûçàëòûí»:
 Êîíîêáàåâà Äàíèÿðà Òûíû÷áåêîâè÷à; 
 Ñåéäàëèåâà Æåíèøà Êàíûáåêîâè÷à; 
 Òóðñóíèÿçîâà Àìàíòóðà Òîêòîáàåâè÷à.

Èçáðàòü:
3. Êàëäàðáåêîâà Ýëäèÿðà Ñóëòàíîâè÷à - Ïðåäñåäàòåëåì Ïðàâ-

ëåíèÿ ÎÀÎ «Êûðãûçàëòûí».
4. ×ëåíàìè Ïðàâëåíèÿ - Çàìåñòèòåëÿìè Ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâëå-

íèÿ ÎÀÎ «Êûðãûçàëòûí:
 Òóðäóêîæîåâà Êóáàíû÷áåêà Àñàíáåêîâè÷à; 
 Ðèñáàåâà Êóàíû÷áåêà Ýðêèìáàåâè÷à; 
 Îìóðàëèåâà Áåêìóðçó Àñàíàëèåâè÷à.

ОАО «БИШКЕКСУТ»
публикует результаты розыгрыша призового 

фонда второго месяца стимулирующей лотереи 
«Веселый молочник».

Â ðîçûãðûøå ïðèíèìàëè ó÷àñòèå êîäà çàðåãèñòðèðîâàííûå 
â ïåðèîä 01.08.2022.-31.08.2022 ã. (âòîðîé ìåñÿö).
Äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ðîçûãðûøà: 01.09.2022 ã., 14.00 ÷àñîâ.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ðîçûãðûøà: ãîðîä Áèøêåê, ïðîñïåêò ×óé, 12à.
Îíëàéí òðàíñëÿöèÿ ðîçûãðûøà îñóùåñòâëåíà íà ñòðàíèöå ÎÀÎ 

«Áèøêåêñóò» â Instagram ïî àäðåñó: https://www.instagram.com/
bishkeksut/

Èíôîðìàöèÿ î âûèãðûøíûõ êîäàõ:

- Íàáîð ïîñóäû Primary Tefal (4 øò): 372794832, 813150791, 
859773046, 979343418.

- Áëåíäåð ïîãðóæíîé Braun (4 øò): 503258367, 501281168, 
669330879, 964617415.

- Ìóëüòèâàðêà Moulinex (4 øò): 815066826, 828465629, 938654831, 
987936658.

- Ìèêðîâîëíîâàÿ ïå÷ü SAMSUNG (4 øò): 565225966, 558772778, 
771084808, 137908706.

- ×àéíèê Tefal (4 øò): 907617368, 714262265, 893969106, 747592468.
- Õîëîäèëüíèê GORENJE (1 øò): 550058235.
- Äåíåæíûé ïåðåâîä â ðàçìåðå 200 000 ñîì (1 øò): 740 726 502.

Ñ-297

Ñ-364

АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ И 
ИНВЕСТИРОВАНИЯ СООБЩЕСТВ 

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (АРИС)
Второй Проект Регионального Экономического Развития 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ВАКАНТНУЮ ПОЗИЦИЮ:

Специалиста по закупкам

ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÎÍÍÛÅ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß:
- Óíèâåðñèòåòñêàÿ èëè ìàãèñòåðñêàÿ ñòåïåíü â îáëàñòè ýêîíî-

ìèêè, ëîãèñòèêè, çàêóïîê, ìåæäóíàðîäíîãî áèçíåñà, ôèíàíñîâ 
èëè äðóãîé ñîîòâåòñòâóþùåé îáëàñòè;

- Íàëè÷èå ñåðòèôèêàòà ñïåöèàëèñòà ïî çàêóïêàì ÿâëÿåòñÿ                  
ïðåèìóùåñòâîì;   

- Íå ìåíåå 3-õ ëåò îïûòà ó÷àñòèÿ â ìåæäóíàðîäíûõ/íàöèîíàëü-
íûõ êîíêóðñíûõ òîðãàõ è ïëàíèðîâàíèÿ çàêóïîê;    

- Õîðîøåå çíàíèå è ïðàêòè÷åñêèé îïûò ðàáîòû ñ ïðîöåäóðàìè è 
ïðàâèëàìè çàêóïîê Âñåìèðíîãî áàíêà (ÂÁ) è/èëè äðóãèõ ìåæ-
äóíàðîäíûõ äîíîðîâ èëè îðãàíèçàöèé (íàïðèìåð, ÀÁÐ, ÅÁÐÐ, 
KfW è ò.ä.); 

- Îïûò ðàçðàáîòêè ðóêîâîäñòâ ïî çàêóïêàì è ñòðàòåãèé çàêóïîê 
äëÿ ïðîåêòîâ, âêëþ÷àÿ ñîîòâåòñòâóþùèå ãëàâû îïåðàöèîííûõ 
ðóêîâîäñòâ;

- Õîðîøåå çíàíèå è ïðàêòè÷åñêèé îïûò ðàáîòû ñ ïðîöåäóðàìè è 
ïðàâèëàìè ãîñóäàðñòâåííûõ çàêóïîê;

- Îïûò ðàáîòû â ñèñòåìå STEP ÂÁ áóäåò ïðåèìóùåñòâîì; 
- Âûñîêèé óðîâåíü ÷åñòíîñòè è îòâåòñòâåííîñòè çà âñå àñïåêòû 

çàêóïîê â ðàìêàõ ïðîåêòà;
- Ñâîáîäíîå âëàäåíèå êûðãûçñêèì è ðóññêèì ÿçûêàìè (ïèñüìåí-

íî è óñòíî), õîðîøåå ðàáî÷åå çíàíèå àíãëèéñêîãî ÿçûêà (ïèñü-
ìåííî è óñòíî);

- Êîìïüþòåðíûå íàâûêè: Microsoft Office.

Çàèíòåðåñîâàííûå êàíäèäàòû äîëæíû çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ/àâòî-
ðèçîâàòüñÿ â êà÷åñòâå Êàíäèäàòà íà âàêàíñèþ (ðåçþìå íà ðóññêîì 
è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ, ñ óêàçàíèåì êîíòàêòíîãî òåëåôîíà è ýëåêò-
ðîííîé ïî÷òû), íà ñàéòå ÀÐÈÑ è ïîäàòü çàÿâêó íà ó÷àñòèå â äàííîì 
îòáîðå äî 18.00 ÷àñîâ 19 ñåíòÿáðÿ 2022 ã.

Àãåíòñòâî ðàçâèòèÿ è èíâåñòèðîâàíèÿ ñîîáùåñòâ Êûðãûçñ-
êîé Ðåñïóáëèêè 720040, ã. Áèøêåê, óë. Áîêîíáàåâà, 102, êàáè-
íåò 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-408

Ñ-386

ЖОГОЛДУ
УТЕРЯ

Â ñâÿçè ñ óòåðåé  
äèïëîìà ñåðèè ÃÏ ¹08904 

íà èìÿ Øàáäàíàëèåâîé 
×îëïîí Ûðûñêóëáåêîâíû 

ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-665

Æóìàåâà Àéãóëü 
Êàïàíîâíàãà  òèåøåë¿¿ 

ìàì. àêòûñû ñåðèÿ 
× ¹566141 æîãîëãîíäóãóíà 

áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 
äåï òàáûëñûí.

Í-666

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè 
¹29092 (îò 11.07.2012 
ã.) ãîñ. àêòà ¹065208 

(îò 12.12.2005 ã.) íà æèëîé 
äîì, ðàñïîëîæåííûé 
ïî àäðåñó: ×óéñêàÿ 

îáë., Ñîêóëóêñêèé ð-í, 
ñ.Íîâî-Ïàâëîâêà, 

óë.Áåëåê, äîì 213, èäåí. 
êîä íåäæ.èìóùåñòâà: 

7-08-15-1002-0243 íà èìÿ 
Ýðêèíáåêîâà Áîîáåêà 

Òóðàòáåêîâè÷à ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Ñ/Î-401

Íîîêàò ðàéîíóíäàãû Èñàíîâ àéûë ºêìºò¿í¿í 
Ê¿íãºé-Êîæåêå àéûëûíûí òóðãóíó Àêìàòàëèåâ 
Áàêûòáåê Êàäûðêóëîâè÷êå òèåøåë¿¿ èøêåðäèê 

ê¿áºë¿ã¿ ÎÊÏÎ 30938821, ÈÍÍ 21610197100208 
æîãîëãîíäóãóíà áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí. Ï/Ï-241



2022-жылдын  6-сентябры14
Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити

Общество с ограниченной ответственностью 
«ПЕРВАЯ МЕТАЛЛОБАЗА» 

сообщает, что с 14 сентября 2022 года производит выплаты 
доходов по именным процентным облигациям пятого выпуска 

(1 июня 2021 г. Государственной службой регулирования и 
надзора за финансовым рынком при Правительстве КР внесена 

запись в Единый государственный реестр ценных бумаг в 
Кыргызской Республике о выпуске облигаций). Выплата доходов 
по именным процентным облигациям будет осуществляться в 

период с 14 сентября 2022 г. по 28 сентября 2022 г.

• Ðàçìåð äîõîäà íà îäíó öåííóþ áóìàãó - 16% ãîäîâûõ;
• Äàòà, ïî ñîñòîÿíèþ íà êîòîðóþ îïðåäåëÿåòñÿ ñïèñîê âëàäåëü-

öåâ öåííûõ áóìàã, èìåþùèõ ïðàâî íà ïîëó÷åíèå äîõîäà ïî öåí-
íûì áóìàãàì: 10 ñåíòÿáðÿ 2022 ã.;

• Íîìèíàëüíàÿ ñòîèìîñòü îáëèãàöèè - 1 000 ñîì;
• Âûïëàòà ïðîöåíòîâ áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ äåíåæíûìè ñðåäñò-

âàìè â îôèñå Ôèíàíñîâîé êîìïàíèè «ÑÅÍÒÈ», àäðåñ: ã. Áèø-
êåê, ïð. ×óé, 219, 9 ýòàæ, à òàêæå ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ äåíåæ-
íûõ ñðåäñòâ íà áàíêîâñêèé ñ÷åò äåðæàòåëÿ îáëèãàöèé.

Ïîëó÷èòü äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ âû 
ìîæåòå ïî òåëåôîíó: +996 (559) 61-00-25. Í-653

ªçãºí  ðàéîíóíóí Êûçûë-Îêòÿáðü àéûë ºêìºò¿í¿í
 Ãóçàð àéûëûíûí òóðãóíó Àëàé÷èåâ Àáäûæàïàð 

Êàìèëîâè÷êå  òèåøåë¿¿ ìàì. àêòûñû ñåðèÿ × ¹212877 
(25.06.2009-æ.) èäåí. êîä 5-016-12-1004-0099 æîãîëãîíäóãóíà 

áàéëàíûøòóó æàðàêñûç äåï òàáûëñûí.
Ï/Ï-615

Àò-Áàøû ðàéîóíóí Àê-Ìîþí 
àéûëûíûí Ñàðòáàé êè÷èíå 

áààòûð êº÷ºñ¿í¿í, 70 
¿é¿í¿í äàðåãèíäå æàéãàøêàí 

Æàïàðêóëîâ Ä¿éøºíáåê 
Àñàíàëèåâè÷êå òèøåë¿¿  

òóðàê æàéäûí (10.03.2000-æ.) 
òåõíèêàëûê ïàñïîðòó 

èäåí. êîä 4-0211-1001-0126 
æîãîëãîíäóãóíà 

áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 
äåï òàáûëñûí.

Í-664

БОРОЛДОЙСКИЙ 
АЙЫЛ ОКМОТУ 
КЕМИНСКОГО 

РАЙОНА 
ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРЕДСТОЯЩЕМ 

КОНКУРСЕ 
на предоставление в 

аренду придорожного 
комплекса Блок №1 и 

Блок №2 с прилегающей 
инфраструктурой 

относящейся к 
комплексу через конурс 
(отбор лучшей заявки). 

Îáúåêòû ðàñïîëîæåíû 
âäîëü òðàññû, íà 110 êì äîðî-
ãè Áèøêåê – Íàðûí – Òîðóãàðò. 
Èìååòñÿ: íàìàçêàíà, êîìíàòà 
ìàòåðè è ðåáåíêà, õîñòåë, ìà-
ãàçèí, êàôå, ìèíè-ðûíîê, ïàð-
êîâî÷íàÿ ñòîÿíêà, äåòñêàÿ èã-
ðîâàÿ ïëîùàäêà, èìååòñÿ äîñ-
òóï ê ÷èñòîé ïèòüåâîé âîäå, 
ïðîâåäåíû ñàíóçëû è ñèñòå-
ìà îòîïëåíèÿ íà òâåðäîì òîï-
ëèâå.

Âñêðûòèå êîíâåðòîâ ñ êîí-
êóðñíûì ïðåäëîæåíèåì ñîñ-
òîèòñÿ 07.10.2022 ãîäà â 10.00 
÷àñîâ â àäìèíèñòðàöèè Áî-
ðîëäîéñêîãî àéûë îêìîòó, 
ðàññïîëîæåííàÿ ïî àäðåñó: 
×óéñêàÿ îáëàñòü Êåìèíñ-
êèé ðàéîí, ñåëî Áîðîëäîé, 
óë. Àáèðîâà ¹15. 

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 
(0708) 68-95-88. Ñ/Î-406

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
УЛУТТУК БАНКЫ

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы алкактык 
макулдашууларды тїзїї їчїн ички жана эл 

аралык авиакаттамдарга авиабилеттерди сатып 
алуу боюнча тємєнкї эки лоттон турган 

РЕСПУБЛИКАЛЫК АЧЫК СЫНАК ЄТКЄРЄТ:

- №1 лот. Ички авиакаттамдар;
- №2 лот. Эл аралык авиакаттамдар.
Сынак боюнча документтер 2022-жылдын 29-сентя-

брында саат 17.00гє чейин сынак документтерин кабыл 
алуу-єткєрїп берїї актысынын негизинде tender@nbkr.kg 
электрондук почта дареги аркылуу берилет.

Сынакка чейинки конференция 2022-жылдын 20-сен-
тябрында Бишкек шаары, Т.Їмєталиев атындагы кє-
чє, 101 дареги боюнча саат 15.00дє єткєрїлєт. Конферен-
цияга катышуу маселеси боюнча техникалык координатор 
менен байланышуу зарыл.

Сынак боюнча сунуштар Бишкек шаары, Чїй пр., 168 
дареги боюнча 2022-жылдын 4-октябрында саат 14.00гє 
чейин кабыл алынат.

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар 
кабыл алынбайт жана каралбайт.

Сынак боюнча сунуштар салынган конверттер катышуучу-
лардын єкїлдєрїнїн катышуусунда 2022-жылдын 4-октя-
брында саат 14.00дє ачылат.

Бардык суроолор боюнча +996 (312) 66-91-52 телефон 
номери же tender@nbkr.kg электрондук почта аркылуу тех-
никалык координаторго кайрылсаўыздар болот.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФИНАНСОВАЯ 
КОМПАНИЯ КРЕДИТНЫХ СОЮЗОВ»

  информирует об изменении доли владельца 5 и более 
процентами ценных бумаг.

30 àâãóñòà 2022 ãîäà ó Ôèíàíñîâîãî êîîïåðàòèâà «Êðåäèò-
íûé ñîþç «Êàéðàò Áîë» (Êîä ÎÊÏÎ 21998965), ìåñòîíàõîæäåíèå:                  
Îøñêàÿ îáëàñòü, Óçãåíñêèé ðàéîí, ñ. Äîí-Áóëàê, óë. Ìàíàñà, 
214) èçìåíèëàñü äîëÿ.

Äî èçìåíåíèÿ êîëè÷åñòâî ïðèíàäëåæàùèõ öåííûõ áóìàã Ôè-
íàíñîâûé êîîïåðàòèâ «Êðåäèòíûé ñîþç «Êàéðàò Áîë» âëàäåëî                             
40 622 342 ïðîñòûìè èìåííûìè àêöèÿìè, ÷òî ñîñòàâëÿåò 14,76% (â 
äåíåæíîì âûðàæåíèè ïî íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòè 40 622 342 ñîì).

Ïîñëå èçìåíåíèÿ Ôèíàíñîâûé êîîïåðàòèâ «Êðåäèòíûé ñîþç «Êàé-
ðàò Áîë»  âëàäååò 41 283 842 ïðîñòûìè èìåííûìè àêöèÿìè, ÷òî 
ñîñòàâëÿåò 15,00% (â äåíåæíîì âûðàæåíèè ïî íîìèíàëüíîé ñòîè-
ìîñòè 41 283 842 ñîì).

ОАО «ГРУППА К51»
СООБЩАЕТ О СУЩЕСТВЕННЫХ ФАКТАХ:

об изменении доли члена Правления в дочернем Обществе - ОАО 
«Ками Моторс» Аскарова Ырыскелди Марленовича

Åãî äîëÿ äî èçìåíåíèÿ ñîñòàâëÿëà 0,03% îò óñòàâíîãî êàïèòàëà 
(27 ïðèâèëåãèðîâàííûõ àêöèé).

Äîëÿ ïîñëå èçìåíåíèÿ ñîñòàâëÿåò 0,001% îò óñòàâíîãî êàïèòàëà 
(1 ïðèâèëåãèðîâàííàÿ àêöèÿ).

Äàòà, ñ êîòîðîé ïðîèçîøëè èçìåíåíèÿ – 5 ñåíòÿáðÿ 2022 ã., Íî-
ìèíàëüíàÿ ñòîèìîñòü 1 àêöèè -  1 ñîì.

Îá èçìåíåíèè äîëè ïðåäñåäàòåëÿ Ðåâèçèîííîé êîìèññèè â äî-
÷åðíåì Îáùåñòâå - ÎÀÎ «Êàìè Ìîòîðñ» Àáèëüïåèñîâîé Àìàíäû 
Äþëà, åå äîëÿ äî èçìåíåíèÿ ñîñòàâëÿëà 0,09% îò óñòàâíîãî êàïè-
òàëà (94 ïðèâèëåãèðîâàííûõ àêöèé).

Äîëÿ ïîñëå èçìåíåíèé ñîñòàâëÿåò 0,12% îò óñòàâíîãî êàïèòàëà 
(120 ïðèâèëåãèðîâàííûõ àêöèé).

Äàòà, ñ êîòîðîé ïðîèçîøëè èçìåíåíèÿ – 5 ñåíòÿáðÿ 2022 ã., Íî-
ìèíàëüíàÿ ñòîèìîñòü 1 àêöèè -  1 ñîì.

ОАО «КАМИ МОТОРС»
СООБЩАЕТ О СУЩЕСТВЕННЫХ ФАКТАХ:

5 сентября 2022 года собранием акционеров были приняты 
следующие решения:

1. Óòâåðäèòü Óñòàâ ÎÀÎ «Êàìè Ìîòîðñ» â íîâîé ðåäàêöèè, óïîë-
íîìî÷èòü Þð÷åíêî Ìàêñèìà Íèêîëàåâè÷à - Ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâ-
ëåíèÿ ÎÀÎ «Ãðóïïà Ê51», ÿâëÿþùåãîñÿ óïðàâëÿþùåé îðãàíè-
çàöèåé ÎÀÎ «Êàìè Ìîòîðñ», - ïîäïèñàòü Óñòàâ Îáùåñòâà.

2. Óòâåðäèòü Êîäåêñ êîðïîðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ â íîâîé ðåäàê-
öèè, óïîëíîìî÷èòü Þð÷åíêî Ìàêñèìà Íèêîëàåâè÷à - Ïðåäñåäà-
òåëÿ ïðàâëåíèÿ ÎÀÎ «Ãðóïïà Ê51», ÿâëÿþùåãîñÿ óïðàâëÿþùåé 
îðãàíèçàöèåé ÎÀÎ «Êàìè Ìîòîðñ», - ïîäïèñàòü Êîäåêñ êîðïî-
ðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ Îáùåñòâà.

3. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î Ñîâåòå äèðåêòîðîâ â íîâîé ðåäàêöèè, 
óïîëíîìî÷èòü Þð÷åíêî Ìàêñèìà Íèêîëàåâè÷à - Ïðåäñåäàòåëÿ 
ïðàâëåíèÿ ÎÀÎ «Ãðóïïà Ê51», ÿâëÿþùåãîñÿ óïðàâëÿþùåé îð-
ãàíèçàöèåé ÎÀÎ «Êàìè Ìîòîðñ», - ïîäïèñàòü Ïîëîæåíèå î Ñî-
âåòå äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà.

4. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î ðåâèçèîííîé êîìèññèè â íîâîé ðåäàê-
öèè, óïîëíîìî÷èòü Þð÷åíêî Ìàêñèìà Íèêîëàåâè÷à - Ïðåäñå-
äàòåëÿ ïðàâëåíèÿ ÎÀÎ «Ãðóïïà Ê51», ÿâëÿþùåãîñÿ óïðàâëÿþ-
ùåé îðãàíèçàöèåé ÎÀÎ «Êàìè Ìîòîðñ», - ïîäïèñàòü ïîëîæåíèå 
î ðåâèçèîííîé êîìèññèè Îáùåñòâà.

5. Ñîçäàòü Ôîíä Îáùåñòâà äëÿ âûïëàòû äèâèäåíäîâ ïî ïðèâèëå-
ãèðîâàííûì àêöèÿì.

6. Äîñðî÷íî ïðåêðàòèòü ïîëíîìî÷èÿ ÷ëåíîâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ 
Äæóìàøåâà Àëèìæàíà Áåêìóðàòîâè÷à, Òèìàøåâà Àëåêñàíäðà 
Àíàòîëüåâè÷à, Àáèëüïåñîâîé Àìàíäû Äþëà.

7. Èçáðàòü ÷ëåíàìè Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà Äæóìàøåâà 
Àëèìæàíà Áåêìóðàòîâè÷à, Ñàïàðáàåâó Àëèþ Áîãàòûðîâíó,              
Ñêëÿðîâà Àëåêñàíäðà Ñåðãååâè÷à.

8. Äîñðî÷íî ïðåêðàòèòü ïîëíîìî÷èÿ Ðåâèçîðà Îáùåñòâà Àáèëü-
ïåñîâà Êàíàøà Êåíæåõàíîâè÷à.

9. Èçáðàòü Ðåâèçèîííóþ êîìèññèþ â ñîñòàâå Àáèëüïåñîâà Êàíà-
øà Êåíæåõàíîâè÷à, Àáèëüïåñîâîé Àìàíäû Äþëà.     

10. Óòâåðäèòü Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Àóäèò 
Ïðîôè Ãðóïï» àóäèòîðñêîé îðãàíèçàöèåé Îáùåñòâà íà 2022 ãîä 
è îïëàòó óñëóã â ðàçìåðå íå áîëåå 40 000 ñîìîâ.

Ñîîáùàåò îá èçìåíåíèè äîëè ÷ëåíà Ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Êà-
ìè Ìîòîðñ» Àáèëüïåèñîâîé Àìàíäû Äþëà

Åå äîëÿ äî èçìåíåíèÿ ñîñòàâëÿëà 0,09% îò óñòàâíîãî êàïèòàëà 
(94 ïðèâèëåãèðîâàííûõ àêöèé).

Äîëÿ ïîñëå èçìåíåíèé ñîñòàâëÿåò 0,12% îò óñòàâíîãî êàïèòàëà 
(120 ïðèâèëåãèðîâàííûõ àêöèé).

Äàòà, ñ êîòîðîé ïðîèçîøëè èçìåíåíèÿ – 5 ñåíòÿáðÿ 2022 ã., Íî-
ìèíàëüíàÿ ñòîèìîñòü 1 àêöèè -  1 ñîì.

Совет по делам правосудия Кыргызской Республики 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРСНЫЙ ОТБОР 

на 2 вакантные должности судьи Конституционного суда Кыргызской Республики 

Ïðèåì çàÿâëåíèé è äîêóìåíòîâ îñóùåñòâëÿåò ñåêðåòàðèàò Ñîâåòà ïî äåëàì ïðàâîñóäèÿ Êûðãûçñêîé 
Ðåñïóáëèêè íà äîëæíîñòè ñóäüè Êîíñòèòóöèîííîãî ñóäà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè â òå÷åíèå 14 ðàáî÷èõ 
äíåé ñ 6 ñåíòÿáðÿ ïî 23 ñåíòÿáðÿ 2022 ãîäà, ñ 9.00 äî 17.30 ÷àñîâ (îáåäåííûé ïåðåðûâ ñ 12.00 äî 
13.00 ÷àñîâ) ïî àäðåñó: ãîðîä Áèøêåê, óëèöà Òàáûøàëèåâà, ä.15, 0 ýòàæ. Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ 
Âû ìîæåòå ïîëó÷èòü ïî òåëåôîíàì: (0558) 88-72-34 è (0312) 31-30-22, à òàêæå íà ñàéòå www.otbor.sot.kg

Çàÿâëåíèå íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå äîëæíî áûòü ïîäàíî ïðåòåíäåíòîì â Ñîâåò ïî äåëàì ïðàâîñóäèÿ Êûð-
ãûçñêîé Ðåñïóáëèêè â òå÷åíèå 14 äíåé ñî äíÿ ïóáëèêàöèè îáúÿâëåíèÿ.

Ê ÇÀßÂËÅÍÈÞ ÏÐÈËÀÃÀÞÒÑß:

1) Êîïèÿ ïàñïîðòà;
2) Íîòàðèàëüíî çàâåðåííàÿ êîïèÿ äèïëîìà î âûñøåì þðèäè÷åñêîì îáðàçîâàíèè è àðõèâíóþ ñïðàâêó 

ñ ÂÓÇà;
3) Çàâåðåííàÿ êîïèÿ òðóäîâîé êíèæêè, èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íàëè÷èå ñòàæà ðàáîòû 

ïî þðèäè÷åñêîé ïðîôåññèè;
4) Ìåäèöèíñêîå çàêëþ÷åíèå î ñîñòîÿíèè çäîðîâüÿ, âûäàííîå â òå÷åíèå øåñòè ìåñÿöåâ ïåðåä ó÷àñ-

òèåì â êîíêóðñå (ñïðàâêà ôîðìû ¹086); ñïðàâêà ñ ÐÖÏÇ, ñïðàâêà ñ ÐÖÍ.
5) Õàðàêòåðèñòèêà, îòçûâû, ðåêîìåíäàöèè, õàðàêòåðèçóþùèå ëè÷íîñòü ïðåòåíäåíòà, íàãðàäû;
6) Îäíà ôîòîãðàôèÿ 3õ4;
7) Åäèíóþ íàëîãîâóþ äåêëàðàöèþ çà 2021 ãîä;
8) Îïèñü ïðèëàãàåìûõ ê çàÿâëåíèþ äîêóìåíòîâ;
9) Ñêîðîñøèâàòåëü.

Ïðè ïîäà÷å çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòîâ ñîãëàñíî óêàçàííîìó ïåðå÷íþ, âñå ïðåòåíäåíòû çàïîëíÿþò «Àí-
êåòó êàíäèäàòà íà äîëæíîñòü ñóäüè» è ñîãëàñèå ïðåòåíäåíòà íà ïîëó÷åíèå ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ñ ÃÐÑ 
ïðè ÏÊÐ (íà äâèæèìûå è íåäâèæèìûå èìóùåñòâà) â ñåêðåòàðèàòå Ñîâåòà ïî îòáîðó ñóäåé Êûðãûçñêîé 
Ðåñïóáëèêè (îáðàçåö ìîæåòå ïîñìîòðåòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå).

Òðåáîâàíèÿ, ïðåäúÿâëÿåìûå ê êàíäèäàòó íà äîëæíîñòü ñóäüè 
Êîíñòèòóöèîííîãî ñóäà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè:

1) Ãðàæäàíñòâî Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè;
2) âîçðàñò – íå ìîëîæå 40 ëåò è íå ñòàðøå 70 ëåò;
3) âûñøåå þðèäè÷åñêîå îáðàçîâàíèå ïî ñïåöèàëüíîñòè «Þðèñïðóäåíöèÿ» èëè âûñøåå îáðàçîâàíèå 

ïî íàïðàâëåíèþ ïîäãîòîâêè «Þðèñïðóäåíöèÿ» ñ ïðèñâîåíèåì àêàäåìè÷åñêîé ñòåïåíè «ìàãèñòð» ïðè 
íàëè÷èè àêàäåìè÷åñêîé ñòåïåíè «áàêàëàâð» ïî ñîîòâåòñòâóþùåìó íàïðàâëåíèþ;

4) ñòàæ ðàáîòû ïî þðèäè÷åñêîé ïðîôåññèè íå ìåíåå 15 ëåò;
5) âëàäåþùèé ãîñóäàðñòâåííûì è îôèöèàëüíûì ÿçûêàìè.

Êàíäèäàòû äî ðàññìîòðåíèÿ âîïðîñà î äîïóñêå âïðàâå îçíàêîìèòñÿ ñ èíôîðìàöèÿìè, ïîñòóïèâøèìè 
ïî çàïðîñó Ñîâåòà èç ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ.

Ïðèìå÷àíèå: Ñîãëàñíî ÷àñòè 3 ñòàòüè 19 êîíñòèòóöèîííîãî Çàêîíà “Î ñòàòóñå ñóäåé Êûðãûçñêîé 
Ðåñïóáëèêè” ñóäüè Êîíñòèòóöèîííîãî ñóäà, Âåðõîâíîãî ñóäà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè èçáèðàþòñÿ íå ìå-
íåå ïîëîâèíîé ãîëîñîâ îò îáùåãî ÷èñëà äåïóòàòîâ Æîãîðêó Êåíåøà ïî ïðåäñòàâëåíèþ Ïðåçèäåíòà, 
îñíîâàííîìó íà ïðåäëîæåíèè Ñîâåòà ïî äåëàì ïðàâîñóäèÿ, ñ ó÷åòîì ãåíäåðíîãî ïðåäñòàâèòåëüñòâà 
íå áîëåå 70 ïðîöåíòîâ ëèö îäíîãî ïîëà, äî äîñòèæåíèÿ ïðåäåëüíîãî âîçðàñòà.Ñ-415

Ñ-415



erkintoo@mail.gov.kg

Èíäåêñè: 68451
Áèçäèí äàðåãèáèç:

Бишкек шаары, 720040,
Абдумомунов кєчєсї, 193.

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

Башкы редактор
АЛЕНОВ
Бахпурбек

Абдыкарович

Êàáûëäàìà
62-38-75

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

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

Коммерциялык директор

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

     (0773) 11-75-87

Жооптуу катчы
КУЛАТАЕВА Бактыгїл - 62-38-71

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

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

Веб-сайт – 62-18-64

Коммерциялык бєлїм – 62-18-66

"Нормативдик актылар"
журналы – 62-38-71

Башкы эсепчи – 62-38-73

Компьютердик
борбор – 62-38-74

Жарнамалар кыргыз, орус, англис 
тилдеринде берилет.

Жарнамалардын мазмунуна
редакция жооп бербейт.

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

"Учкун" ААКнын 
басмаканасында басылды.

Áóéðóòìà ¹814. Íóñêàñû 5371

Áàñóóãà 05.09.2022-æ. ñààò 20.00äº áåðèëäè
Ñàòûê êåëèøèì áààäà

 ´ Юстиция министрлигинен 
берилген катталуу кїбєлїгї №592

Жумасына эки ирет:
шейшемби, жума 

кїндєрї чыгат.

2022-жылдын  6-сентябры 15
Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити

ЖОГОЛДУ
УТЕРЯ

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà ïîëüçîâàíèÿ 
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(1996 ã.) íà èìÿ Äûìáàåâà 
Áàêòûáåêà Ìàéîðîâè÷à 

ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Ï/Ï-402

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà íà ïðàâî 
ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîé 

äîëåé ñåðèÿ ×-À ¹604 íà 
èìÿ Àáèøåâîé Êóëüçàò 
Íóñèáàëèêûçû ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì.
Ï/Ï-016

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î ïðàâå 

ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíóþ 
äîëþ ¹43435 (îò 15 íîÿáðÿ 
1999 ã.) íà èìÿ Êàìáàðàëèåâà 

Àêáàðàëè ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-655

ªçãºí ðàéîíóíäàãû 
Æàëïàê-Òàø àéûë  ºêìºò¿í¿í 

Êàðà-Áóëàê àéûëûíûí 
òóðãóíó Òóðäóêîæîåâ 

Àêèìæàí Òóðãóíáàåâè÷êå 
òààíäûê ìàì.àêòûñû ñåðèÿ 

× ¹973446 (10.02.2021-æ.) 
æîãîëãîíäóãóíà 

áàéëàíûøòóó æàðêàñûç 
äåï òàáûëñûí.

Ï/Ï-971

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ. àêòà 
ñåðèÿ × ¹002947 íà èìÿ 
Ìàìàæàíîâîé Ìàòëóáà 

Õàëèëæàíîâíû ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-654

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ãîñ. àêòà ¹0021135 íà 
èìÿ Áîëîòîâîé Àëìàø 
Áîëîòîâíû ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Ï/Ï-168

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà íà ïðàâî 
ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîé 

äîëåé ñåðèÿ ×À ¹194 
íà èìÿ Ñóëåéìàíîâà 
Øàêèðæàíà ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Ï/Ï-450

Íîîêàò ðàéîíóíóí òóðãóíó 
Àáäóðàõìàíîâ Íóðóëëàãà 
òèåøåë¿¿ ìàì. àêòûñû 

¹0004608 æàíà òåõ. ïàñïîðòó  
5-05-15-0005-0035
 æîãîëãîíäóãóíà

 áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 
äåï òàáûëñûí. Ï/Ï-753

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ñâèäåòåëüñòâà 
íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîé 
äîëåé  ¹297 (îò 27.02.1999 ã.) íà 
èìÿ Õèÿçîâà Äæóìàçà ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì.
Í-661

Êàéûïîâ Àáäèëàç 
Òóðäóåâè÷êå òààíäûê 

Ñóçàê ðàéîíóíóí Áàãûø 
àéûë ºêìºò¿íº êàðàøòóó 
Îêòÿáðü àéûëûíäàãû æåð 

òèëêåñèíèí æåð ó÷àñòîãóíà 
áîëãîí æåêå ìåí÷èê óêóãó 

æºí¿íäº ìàìëåêåòòèê 
àêò (ñåðèÿñû × ¹1061377, 

èäåíòèôèêàöèÿëûê êîäó 3-05-
09-1005-2477) æîãîëãîíäóãóíà 

áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 
äåï òàáûëñûí.

Ä-24

Àëèìáåêîâ Àëìàçáåê 
Ìûêòûáåêîâè÷êå òààíäûê 
Àêñû ðàéîíóíóí Æà¢û-Æîë 
àéûë ºêìºò¿íº êàðàøòóó 

Êîé-Òàø àéûëûíäàãû 
æåð òèëêåñèíèí æåð 

ó÷àñòîãóíà áîëãîí æåêå 
ìåí÷èê óêóãó æºí¿íäº 

ìàìëåêåòòèê àêò 
(ñåðèÿñû × ¹952260, 
èäåíòèôèêàöèÿëûê 

êîäó 3-03-06-1002-0110) 
æîãîëãîíäóãóíà 

áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 
äåï òàáûëñûí.

Ä-24

Ýñòåáåñîâ Òóðàðãà òèåøåë¿¿ 
æåð ¿ë¿ø¿íºí ïàéäàëàíóóãà 
óêóê áåð¿¿÷¿ ê¿áºë¿ã¿ êîä 
3-7-6-02 æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí.
Í-658

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ.àêòà 
¹0040051 (îò 17.01.2005 ã.) 
íà èìÿ Óçàêáàåâà  Àçàìàòà 

Íàñûðîâè÷à ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-659

ПССИ по экономическим делам г. Бишкек
ОБЪЯВЛЯЕТ ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ В ФОРМЕ

открытого аукциона, на имущество:

- На право пользования земельным участком до 14.05.2051 года, 
мерою - 0,05 га, расположенное по адресу: Чуйская область, 

Аламудунский район, Арашанский айыл окмоту, село Арашан, участок 
Болток, код: 7-01-04-0004-0004, принадлежащую 

ЗАО «Сеть-Холдинг», право пользования до 14.05.2051 года, путем 
продажи с публичных торгов, установив при ее реализации начальную 
(стартовую) продажную цену в размере 420 802 (четыреста двадцать 

тысяч восемьсот два) сом.
Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 11 îêòÿáðÿ 2022 ãîäà â 13.00 ÷àñîâ ïî ìåñòó íà-

õîæäåíèÿ èìóùåñòâà.

- На земельный участок мерою - 0,14 га, расположенное по адресу: 
Чуйская область, Аламудунский район, село Ленинское, ул. Северная, 2, 

код:7-01-10-1001-2620, принадлежащую ЗАО «Сеть-Холдинг», на 
праве собственности, путем продажи с публичных торгов, установив 

при ее реализации начальную (стартовую) продажную цену в размере 
358 221 (триста пятьдесят восемь тысяч двести двадцать один) сом.
Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 11 îêòÿáðÿ 2022 ãîäà â 10.00 ÷àñîâ ïî ìåñòó íà-

õîæäåíèÿ èìóùåñòâà.

- На земельный участок мерою - 0,16 квадратных метров, расположенное 
по адресу: Чуйская область, Иссык-Атинский район, а/а Красная-
Речка, с. Красная-Речка, ул. Ленина, 130, код: 7-04-22-1001-1744, 

принадлежащую ЗАО «Сеть-Холдинг», на праве собственности, путем 
продажи с публичных торгов, установив при ее реализации начальную 

(стартовую) продажную цену в размере 892 929,00 (восемьсот девяносто 
две тысячи девятьсот двадцать девять) сом.

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 11 îêòÿáðÿ 2022 ãîäà â 16.00 ÷àñîâ ïî ìåñòó íà-
õîæäåíèÿ èìóùåñòâà.

Äëÿ ó÷àñòèÿ íà òîðãàõ, íåîáõîäèìî âíåñòè 5% îò íà÷àëüíîé (ñòàð-
òîâîé) ïðîäàæíîé öåíû íà äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ ïî ýêîíîìè÷åñêèì 
äåëàì ã. Áèøêåê. Öåíòðàëüíîå êàçíà÷åéñòâî, ð/ñ 4402032100001014, 
ÁÈÊ 440001, ïîëó÷àòåëü Ïîäðàçäåëåíèå ñëóæáû ñóäåáíûõ èñïîë-
íèòåëåé ïî ýêîíîìè÷åñêèìè äåëàì ãîðîäà Áèøêåê äåïîçèòíûé ñ÷åò 
4402032100001014, êîä ïëàòåæà 14511200, ÈÍÍ 00405199510158, 
íàçíà÷åíèå 5% ãàðàíòèéíûé âçíîñ äëÿ ó÷àñòèÿ â ïóáëè÷íîì òîðãå.

Ó÷àñòíèê, âûèãðàâøèé ïóáëè÷íûå òîðãè, äîëæåí â òå÷åíèå ñðîêà óñ-
òàíîâëåííîãî îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ, íî íå áîëåå îäíîé íåäåëè, âíåñ-
òè ñóììó, çà êîòîðóþ èì êóïëåí ïðåäìåò çàëîãà (ïîêóïíóþ öåíó), çà 
âû÷åòîì ñóììû ðàíåå âíåñåííîãî ãàðàíòèéíîãî âçíîñà.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ñóäåáíûé èñïîëíèòåëü ÏÑÑÈ 
ïî ýêîíîìè÷åñêèì äåëàì ã. Áèøêåê Òîëîåâ Í.Æ.,                                                                

ñïðàâêè ïî òåë.: (0312) 88-69-05. Í-656

Жалал-Абад шаардык сот аткаруучулар 
кызматынын бєлїмї тарабынан

кїрєєгє коюлган Жалал-Абад шаарынын Бирюзова кєчєсїнїн 
№7 їйїнїн №1 батири идентификациялык сыр белгиси 

№3-10-02-0024-2442 саны менен катталган Назаралиев Азизбек 
Арапбаевичке таандык жалпы пайдалануу аянты – 78,8 чарчы 

метр, жашоо аянты – 63,6 чарчы метр болгон турак жайы биринчи 
жолу ачык соода-сатыкка коюлат. 

Турак жайдын баштапкы (старттык) баасы – 2 354 955 
(эки миллион їч жїз элїї тєрт миў тогуз жїз элїї беш) сом.

À÷ûê ñîîäà-ñàòûê 2022-æûëäûí 7-îêòÿáðü ê¿í¿ ñààò 10.00äº ì¿ëê 
æàéãàøêàí äàðåêòå æ¿ðã¿ç¿ëºò. Ñàòûêêà êàòûøóóíó êààëàãàíäàð ñà-
òûê áîëî òóðãàí ê¿íäºí áåø ê¿í ìóðäà ì¿ëêò¿í áàøòàïêû áààñûíûí 
5%ûí ñîîäà-ñàòûê ºòêºð¿ëãºíãº ÷åéèí Æàëàë-Àáàä øààðäûê ÑÀÊÁ-
íûí äåïîçèòòèê ýñåáèíå êåïèëäèê òºëºì êàòàðû òºëºï áåð¿¿ ìåíåí 
ñàòûêêà êàòûøà àëàò. Ñîîäà-ñàòûêòà óòóï àëãàí àäàìäûí òºêêºí êå-
ïèëäèê ñóììàñû ñàòûï àëóó áààñûíà êîøóëàò. Ñîîäà-ñàòûêòà æå¢èë-
ãåí êàòûøóó÷óëàðãà àëäûí àëà òºëºíãºí êåïèëäèê ñóììàëàðû ñîî-
äà-ñàòûê àÿêòàãàíäàí êèéèí êàéòàðûëûï áåðèëåðèí ò¿ø¿íä¿ðºò. Ñîî-
äà-ñàòûêòà óòêàí àäàì æåòè ê¿íä¿í è÷èíäå ñîîäà-ñàòûêòûí àëäûíäà 
òºêêºí ñóììàíû êîøî ýñåïòºº ìåíåí ì¿ëêò¿í ñàòûï àëûíãàí ñóììà-
ñûí òîëóãó ìåíåí òºëººãº ìèëäåòò¿¿. Æàëàë-Àáàä øààðûíûí ñîò 
àòêàðóó÷óëàð êûçìàòûíûí áºë¿ì¿í¿í äåïîçèòòèê ýñåáè “ÐÑÊ Áàíê" 
àðêûëóó  ÈÍÍ: 00501199510013, ÁÈÊ: 440001, òºëºì êîäó: 14511900,              
ý/ñ÷åò 4408012100000241. 

Áàéëàíûø òåë.: (0553) 07-12-09. Ä-24

Сузак районунун сот аткаруучулар 
кызмат бєлїмї тарабынан

карызкор Сабиралиев Жумабек Акматбековичке тиешелїї 
болгон Сузак районунун Багыш айыл аймагынын Октябрь 

айылындагы Панфилов кєчєсїнїн №41 дарегинде жайгашкан 
идентификациялык коду 3-05-09-1005-0009 сыр белгиси менен  

катталган турак жайы биринчи жолу ачык соода-сатыкка коюлат. 

Турак жайдын баштапкы  баасы — 1 806 409 сом.

À÷ûê ñîîäà-ñàòûê 2022-æûëäûí 6-îêòÿáðü ê¿í¿ ñààò 10.00äº 
ì¿ëê æàéãàøêàí äàðåêòå æ¿ðã¿ç¿ëºò. Ñàòûêêà êàòûøóóíó êààëàãàí-
äàð  ñàòûê áîëî òóðãàí ê¿íäºí áèð ê¿í àëäûí àëà ì¿ëêò¿í áàøòàï-
êû áààñûíûí 5%ûí ñîîäà-ñàòûê ºòêºð¿ëãºíãº ÷åéèí Ñóçàê ðàéîíäóê 
ÑÀÊÁíûí äåïîçèòòèê ýñåáèíå êåïèëäèê òºëºì êàòàðû òºëºï áåð¿¿ ìå-
íåí ñàòûêêà êàòûøà àëàò. Ñîîäà-ñàòûêòà óòóï àëãàí àäàìäûí òºêêºí 
êåïèëäèê ñóììàñû ñàòûï àëóó áààñûíà êîøóëàò. Ñîîäà-ñàòûêòà æå-
¢èëãåí êàòûøóó÷óëàðûíà àëäûí àëà òºëºíãºí ñóììàëàð  ñîîäà-ñàòûê 
àÿêòàãàíäàí êèéèí êàéòàðûëûï áåðèëåðèí ò¿ø¿íä¿ðºò. Ñîîäà-ñàòûê-
òà óòêàí àäàì æåòè ê¿íä¿í è÷èíäå ñîîäà-ñàòûêòûí àëäûíäà òºêêºí 
ñóììàíû êîøî ýñåïòºº ìåíåí ì¿ëêò¿í ñàòûï àëûíãàí ñóììàñûí òî-
ëóãó ìåíåí òºëºï áåð¿¿ãº ìèëäåòò¿¿. Ñóçàê ðàéîíäóê ñîò àòêàðóó÷ó-
ëàð êûçìàò áºë¿ì¿í¿í äåïîçèòòèê ýñåáè: “ÐÑÊ Áàíê”  Ñóçàê ðàéîíó 
ÈÍÍ: 00501199510013, ÁÈÊ: 440001, òºëºí¿¿÷¿ êîä: 14238900, ýñåï 
ñ÷åòó: 4408082100000125. 

Áàéëàíûø òåëåôîíó: (0776) 71-18-28. Ä-24

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«КАНТСКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД» 

СООБЩАЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ В СПИСКЕ ЛИЦ, 
ВХОДЯЩИХ В ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ:

Решением Совета директоров ОАО «КЦЗ» от 01.09.2022 г. 
досрочно прекращены полномочия Генерального директора 
ОАО «КЦЗ» Мельникова Сергея Николаевича, Генеральным 

директором ОАО «КЦЗ» избран Дехтярев Павел Викторович с 
1 сентября 2022 года.

ОАО «БУЛОЧНО-КОНДИТЕРСКИЙ 
КОМБИНАТ»

УВЕДОМЛЯЕТ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ: 
29 августа 2022 года по адресу: г.Бишкек, ул.Бакаева А., дом 53а, 
2-й этаж, кабинет директора в 10.00 ч. состоялось внеочередное 

общее собрание акционеров. Кворум собрания 93,5001%, 
форма проведения - очная. 

ÍÀ ÑÎÁÐÀÍÈÈ ÏÐÈÍßÒÛ ÑËÅÄÓÞÙÈÅ ÐÅØÅÍÈß

1. Óòâåðäèòü ñ÷åòíóþ êîìèññèþ â ñîñòàâå:
 Àáäûâàñèåâ Ý.À. (äèðåêòîð ÎñÎÎ «Ýí ÝéÄæè»), Îñìîíîâà À., 

Àêìàòîâà Ä.Æ.
2. Ó÷ðåäèòü îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «ÁÊÊ-Ìå-

íåäæìåíò» ñ óñòàâíûì êàïèòàëîì â ðàçìåðå 238 441 150 (äâåñ-
òè òðèäöàòü âîñåìü ìèëëèîíîâ ÷åòûðåñòà ñîðîê îäíà òûñÿ÷à 
ñòî ïÿòüäåñÿò) ñîì, â êîòîðîì ÎÀÎ «Áóëî÷íî-êîíäèòåðñêèé êîì-
áèíàò» âûñòóïèò åäèíñòâåííûì ó÷ðåäèòåëåì ñ äîëåé ó÷àñòèÿ 
â ðàçìåðå 100% îò îáùåãî ðàçìåðà óñòàâíîãî êàïèòàëà.

3. Ïåðåäàòü â ñîáñòâåííîñòü â óñòàâíûé êàïèòàë ÎñÎÎ «ÁÊÊ-Ìå-
íåäæìåíò» â öåëÿõ ôîðìèðîâàíèÿ óñòàâíîãî êàïèòàëà íåäâè-
æèìîå èìóùåñòâî (çåìëþ è ñòðîåíèÿ) ïî àäðåñó: ãîðîä Áèøêåê, 
óëèöà Áàêàåâà À., äîì 53à, èäåíòèôèêàöèîííûé êîä 1-01-05-
0030-0322, îöåíèâ åãî â 238 441 150 (äâåñòè òðèäöàòü âîñåìü 
ìèëëèîíîâ ÷åòûðåñòà ñîðîê îäíà òûñÿ÷à ñòî ïÿòüäåñÿò ) ñîì 
ñîãëàñíî îò÷åòó íåçàâèñèìîãî îöåíùèêà ÎñÎÎ "Öåíòð îöåíêè 
è ýêñïåðòèçû ñîáñòâåííîñòè "All-Star" îò 26 èþëÿ 2022 ãîäà.

4. Óïîëíîìî÷èòü ðóêîâîäèòåëÿ èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà ÎÀÎ «Áó-
ëî÷íî-êîíäèòåðñêèé êîìáèíàò» Êîêîøîâà À.Ê. ïîäãîòîâèòü è ïîä-
ïèñàòü ó÷ðåäèòåëüíûå äîêóìåíòû ÎñÎÎ «ÁÊÊ-Ìåíåäæìåíò», 
ñîãëàøåíèå î ôîðìèðîâàíèè óñòàâíîãî êàïèòàëà ÎñÎÎ «ÁÊÊ-
Ìåíåäæìåíò», ñîãëàñíî äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó Êûð-
ãûçñêîé Ðåñïóáëèêè, ñ ïðàâîì îïðåäåëåíèÿ òðåáóåìûõ óñëîâèé 
è ñîäåðæàíèÿ òàêèõ äîêóìåíòîâ ïî ñâîåìó óñìîòðåíèþ.

5. Óïðàçäíèòü Ïðàâëåíèå ÎÀÎ «Áóëî÷íî-êîíäèòåðñêèé êîìáèíàò» 
ñ çàìåíîé åãî íà åäèíîëè÷íûé èñïîëíèòåëüíûé îðãàí - Äèðåê-
òîð ÎÀÎ «Áóëî÷íî-êîíäèòåðñêèé êîìáèíàò», è óòâåðäèòü ñîîò-
âåòñòâóþùèå èçìåíåíèÿ â Óñòàâ ÎÀÎ «Áóëî÷íî-êîíäèòåðñêèé 
êîìáèíàò.

Í-660



ААЛАМГА ЖОЛ АЙЫЛДАН БАШТАЛАТ

СУУ ТЇТЇКЧЄЛЄРЇ 
КИРГИЗИЛДИ

 Кыргыз-Ата айыл єкмєтїнїн 
эли таза суу менен камсыздал-
ган. Ар бир їйгє суу тїтїкчєлє-
рї киргизилген. Бїткїл дїйнєлїк 
банктын каржылоосунда айыл-
дарды таза суу менен камсыз кы-
луу жана санитардык абалды ту-
руктуу єнїктїрїї боюнча «Ала-
Тоо» булагы программасынын не-
гизинде «Кыргыз-Ата» булагы ча-
кан долбоору ишке ашырылган. 
Кыргыз-Ата айыл єкмєтїнїн 4 
айылына суу тїтїгїн тартууга 
тендер жарыяланган. Тендерден 
утуп чыккан ишканалар 4 айыл-
га суу тїтїктєрїн коюшуп, 7 суу 
чыгаруучу скважиналар ишке бе-
рилген. Учурда долбоордун 100% 

иштери аткарылды. Азыркы кїн-
гє чейин 890 кожолукка суу эсеп-
тегичтери коюлду.

«ЖАКШЫ УУЛ – 
АСМАНДАГЫ 
ЖЫЛДЫЗ»

Мухаммед Эшполотовдун ата-
сы Эшполот Абдираимовдун 9 
кызы, 1 уулу бар. Кыздарынын 
баары жогорку билимдїї, їй-
бїлєлїї. «Уул жакшысы – ур-
мат” демекчи учурда Эшполот 
Абдираимовдун уулу Мухаммед 
атасынын жолун жолдоп, ата-
сынын кесибин улантып эмгек-
тенип жатат. Союз мезгилинде 
(1987–1991-жылдары) Эшполот 
Абдираимов Тельман атындагы 

колхоздун башкармасы, кийин 
легендарлуу парламенттин де-
путаты болгон. Бир туугандары 
Бекболот Абдираимов – ком-
позитор, Ташполот Абдираи-
мов айылдагы №54 кесиптик-
лицейдин директору болуп кєп 
жылдар бою эмгектенген.

Коомдук жана саясий ишмер 
Эшполот Абдираимов Ноокат ра-
йондук мамлекеттик админис-
трациясынын башчысы–акими 
болуп бир топ жылдар бою эм-
гектенген. Ал учурда райондун 
борборундагы социалдык има-
раттар курулуп, Э.Абдираимов-
дун ак кызмат кылгандыгын 
азыр да замандаштары эскерип, 
айтып келишет. Аз жашаса да 
эл їчїн салмактуу эмгек жасап 
кетти. Анын эмгектерин эскерчї 
калдайган калыў эли бар.

Атасынан 13 жашында айрыл-
ган жаш бала эр жетип, жогорку 
билим алып, эмгектенип такшал-
ды. Кыргыз-аталыктар атасын-
дай элге ак кызмат кылат деген 
тилектерин билдиришти.

КИЧИ ГЭСтерди 
КУРУУГА 
МЇМКЇНЧЇЛЇКТЄР 
БАР

Кыргыз-Ата айыл єкмєтїнє 
караштуу чакан ГЭСтин 4-агре-
гаты ишке кирїї алдында турат. 
Айыл єкмєтїнїн аймагынын 
«Шаркыратма» участогундагы 
чакан ГЭС 1947-жылы ишке кир-
ген. 1960-жылы токтоп, кайрадан 
ГЭСти жандандырууга 2014-жы-
лы 1,8 га жер аянты бєлїнїп бе-
рилип, 2016-жылы 2-агрегат иш-
ке берилген. 2017-жылы 3-агрегат 
ишке киргизилген. Азыркы убак-
та чакан ГЭСти 8 адис техника-
лык жактан тейлєєдє. 3-агрегатты 
кошкондон кийин ГЭСтин кубат-
туулугу саатына 300 кВт тїзїп, 
жогорку чыўалуусуна кошумча 
токту берип турат. Кыргыз-Ата 
дарыясынан чакан ГЭСтерди ку-
рууга мїмкїнчїлїктєр бар.

Чакан ГЭСтердин кубаттуулу-
гун кєбєйтїї їчїн дарыяга ар 
биринин кубаттуулугу 2500 кВт 
болгон 2 кошумча агрегат куруу 
иштери пландаштырылууда. Суу 
дамбасы бїткєрїлїп, диаметри 
1000 метр болгон 2 катар труба-
сын орнотуу иштери колго алын-
ган. Агрегаттар бїткєндєн кийин 
20 адам жумуш орду менен то-
лукталат.

АЯЛДАМАЛАР 
КУРУЛУП, ЖОЛДОР 
ОЎДОЛДУ

Кыргыз-Ата айыл єкмєтїнє 
ички жана тышкы инвестиция-
ларды тартышып, бир топ ийги-
ликтерге ээ болушту. Кыргыз-
Ата айыл єкмєтїндєгї айлампа-
лар жаўыланып, жол боюндагы 
щиттерге жарнамалар жазылды. 
Ошондой эле №26 Їй-бїлєлїк 
дарыгерлер тобунун имараты оў-
долуп, К.Каримбердиев атында-
гы кєчєнїн тротуарына шагыл 
тєшєлдї. Абдираимов атындагы 
кєчєгє асфальт бастырылды жа-
на арыктарга лотоктор коюлду. 
А.Бєдєев атындагы кєчєнїн тро-
туарына асфальт бастырылып, 
250 даана суу єтїїчї лотокто-
ру коюлду. Жогорудагы иштер 
жергиликтїї бюджеттин, тїрт-
кї берїїчї гранттын, ишкерлер-
дин жана жамааттын эсебинен 
бїткєрїлдї.

Айылдагы 125 кожолуктун 
санитардык абалын жакшыртуу 
боюнча айыл єкмєтї АРИСке 
долбоор жазышкан.

Корея Эл аралык кызматташ-
тык Агенттигинин «CASA -1000» 
долбоору жана Гуд Нейборс Ин-
тернейшнл (CNI) єкмєттїк эмес 
уюмдар тарабынан ар бир айыл 
2,5 млн сомдон каржыланды. 
Долбоор аркылуу Ак-Булак, Кє-
тєрмє айылдарына кичи футбол 
аянтчасын куруу иштери баш-
талды. Ак-Булак айылындагы 
Шамай каналын ремонттоо, Бор-
ко айылына калктын ден соолу-
гуна кам кєрїїчї медициналык 
мекеме куруу иштери каралган.

Логистикалык борбор, «CASA -                                                           
1000» долбоору тарабынан 
ЇБДТга рентген аппараты алы-
нат. Айыл єкмєтїнїн аймагына 
кийим тигїї цехи ачылып, айыл-
дын кыз-келиндери жумуш орду 
менен камсыздалат.

 Айыл єкмєтїнїн имаратын-
дагы жыйындар залы капитал-
дык оўдоодон єткєрїлїп, керек-
тїї эмеректер менен жабдылган. 
Мындагы кызматкерлер оргтех-
никалар менен камсыздалган. 
Айылдын тынчтыгын, коопсуз-
дугун сактоодо айыл єкмєтї та-
рабынан тескєєчїлєргє автоунаа 
берилген. Эл аралык толерант-
туулук фондунан тартылган дол-
боордун негизинде, єздїк салым 
жергиликтїї бюджеттин эсеби-
нен каржыланган.

Билим берїї мекемелери да 
эшигин ачып, окуучуларга би-
лим берїїнї баштады. Айыл єк-
мєтїнїн башчысы М. Эшполотов 
мектептерге жардам берип, алар-
дын кєйгєйїн бирге чечїїгє ара-
кет жасайт.

Кыргыз Республикасынын 
Президентинин Ош облусун-
дагы ыйгарым укуктуу єкїлчї-
лїгїнїн «Региондорду єнїктї-
рїї фондунан» акча каражатын 
алып, К.Каримов атындагы ор-
то мектептин башталгыч класс-
тар билим алуучу эски имара-
тын оўдоп-тїзєштї. Ноокат ра-
йондук мамлекеттик админис-
трациясынын башчысы–акими 
да резервдик фондунан Т.Теми-
ралиев атындагы орто мекте-
бине, Т.Жамалов атындагы му-
зыкалык мектебинин терезеле-
рин жана эшиктерин пластикке 
алмаштырууга жардам берди. 
Тїрткї берїїчї гранттын эсе-
бинен Тажибай атындагы ор-
то мектептин терезе-эшиктерин 
пластикке алмаштыруу жу-
муштары аткарылды. Эў алыс-
кы тоолуу аймакта жайгашкан 
Кара-Кой айылындагы «Курак-
Тектир» орто мектебинин има-
ратын куруу республикалык жа-
на жергиликтїї бюджеттин эсе-
бинен каржыланды. Мектеп 190 
орунга ылайыкташкан. Электр 
энергиясы жана кємїр менен 
жылытылат.

НООКАТ БАЗАРЫ – 
ТИРИЧИЛИКТИН 
ОРДОСУ 

Кыргыз-Ата айыл єкмєтїнїн 
борборунда тїнкї дыйкан база-
ры ачылган. Мында дыйкандар 
жаз бою сугарып єстїргєн эгин-
дерин, жашылча-жемиштерин 
кардарларга арзан баада саты-
шат. Ноокат районуна башка 
коўшулаш райондордон кардар-
лар келишип, соода-сатык иште-
рин жїргїзїшєт. Ноокаттын ал-
масын, картошкасын, буудайын, 
арпасын, жїгєрїсїн сатып алып 
кеткендердин саны арбын. 

Соода жїргїзгєн дыйкандар-
дын коопсуздугун сактоодо тар-
тип сакчылары эмгектенишет.

«Мен бул айылдын уулумун, 
андыктан айылымдын кєйгєй-
лїї жактарын да, жетишилген 
ийгиликтерин да жакшы билем. 
Биздин айылдын кєркїн алдыў-
кы орунга чыгарууга, элибиздин 
жашоосун жакшыртууга, шаар 
тибине айландырууга, жакыр-
чылык маселесин жоюуга ара-
кеттенем. Элим байгерчиликте 
жашаса деген аруу тилектерим, 
асыл максаттарым бар», - дейт 
Мухаммед мырза.

Кыргыз-Ата айыл єкмєтїн-
дє єз ишине жоопкерчилик ме-
нен мамиле жасаган кызмат-
керлер эмгектенишет. Атай кет-
сек, Таалай Садиров Кыргыз-Ата 
айыл єкмєтїнїн башчысынын 
орун басары, Бїражап Аматова 
эсепчи, Жапар Нурматов жооп-
туу катчы, Шаазада Аттокурова 
социалдык кызматкер, Минавар 
Исманова иш башкаруучу, Кау-
харбек Аманов башкы эсепчи, 
Сыдык Маматов аксакалдар со-
тунун тєрагасы, Сатыбалды То-
лубаев жер адиси, Баатыр Азим-
кулов аскердик каттоо бєлїмї-
нїн башчысы, Кочкорбай Бєдєев 
Борко айылынын айыл башчы-
сы, Орозали Матиев Кара-Кой 
айылынын айыл башчысы жана 
башкалар эмгектенишет.

Бурма ЫСАКОВА,
Ош облусу

Кыргыз-Ата айыл єкмєтїнїн башчысы 
Мухаммед ЭШПОЛОТОВ:Мухаммед 

“ЖАШАГАН АЙМАГЫМДЫ 
ШААР ТИБИНЕ 
АЙЛАНДЫРАМ”

Эшполотов Мухаммед Ноокат районунун Кыргыз-Ата айылында 
1994-жылы туулган. Ал айылдагы орто мектепти бїтїргєн 
соў, Ош мамлекеттик университетинин тарых-юридикалык 
факультетине тапшырып, юрист адистигине ээ болот. 
Кыргыз Республикасынын Президентинин алдындагы Башкаруу 
академиясынын мамлекеттик башкаруу жана жергиликтїї 
єз алдынча башкаруунун магистрлигин ийгиликтїї аяктаган. 
2014-жылы «Кыргыз Брокер Сервис» жоопкерчилиги чектелген 
коомунда башкы тариздєєчї адис болуп алгачкы эмгек жолун 
баштаган. 2016-жылы Ош шаардык мэриясынын уюштуруу, 
кадр иштери, аталган мэриянын коргоо, укуктук тартип жана 
єзгєчє кырдаалдар бєлїмїндє жетектєєчї адис милдеттерин 
аркалаган.
2021-жылы Кыргыз-Ата айыл єкмєтїндє жашаган жергиликтїї 
калктын сунушу менен Кыргыз-Ата айыл єкмєтїнїн жетекчиси 
болуп шайланган. Жаш жетекчи Ош шаардык мэриясынын, 
шаардык Кеўештин, Жергиликтїї єз алдынча башкаруу иштери 
жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик 
агенттигинин Ардак грамоталары менен сыйланган. 
Муниципалдык кызматтын кенже инспектору класстык 
чиндин ээси. Їй-бїлєлїї. Ємїрлїк жубайы экєє перзенттерин 
тарбиялашып, эрезеге жеткиришїїдє.
Ош облусундагы Ноокат районуна караштуу Кыргыз-Ата айыл 
єкмєтї 1996-жылы тїзїлгєн. Кыргыз-Ата айыл єкмєтїнє 
Кыргыз-Ата, Ак-Булак, Кєтєрмє, Борко жана Кара-Кой жайлоосу 
кирет. Кара-Кой жайлоосунда Кара-Таш жана Таш-Булак 
калктуу конуштар орун алган. Кыргыз-Ата айыл єкмєтї Ош 
облусунан 46 км, Ноокат районунун борборунан 8 км алыстыкта 
жайгашкан. Жалпы кожолуктун саны – 3426, калкынын саны – 
23295. Айыл єкмєтїнїн аймагында 9 билим берїї мекемеси, 
8 балдар бакчасы, 1 кесиптик лицей, 1 аймактык оорукана, 
«Тез жардам» машинасы, 2 ФАП, 4 маданий борбор, 1 стадион, 
6 спорттук аянтчасы, 3 айылдык китепкана, тегирмендер, 
ашканалар, ветсервис, май куюучу жайлар калктын 
кызматында.
«Жаш келсе ишке» демекчи, Мухаммед Эшполотов Кыргыз-
Ата айыл єкмєтїнє жетекчи болуп келген кїндєн баштап 
жамааты менен биргеликте айылдагы эў биринчи кєйгєйлїї 
маселелерди чечїїгє аракеттенди. Эл менен тыгыз байланышта 
болуп, жолугушууларды айылдарда єткєрдї. Айыл єкмєтїнїн 
бюджетин кєтєрїїнїн камын кєрїп, атайын стратегиялык иш- 
планын иштеп чыкты. Айыл єкмєтїнє киреше алып келїїчї 
єндїрїштїк ишканалар жокко эсе. Аталган аймак Кыргыз-Ата эс 
алуу паркына бараткан жолдун боюнда жайгашкан. Ошондуктан, 
келечекти кєрє билген жаш жетекчи элдин жашоо-шартын 
жакшырткысы келет.
М. Эшполотов ар кандай уюмдар менен иштєєгє аракеттенет. 
АРИС эл аралык уюму, Кыргыз Республикасынын туризмди 
єнїктїрїї фондусу менен биргеликте долбоор тїзїп, 
2023-жылга карата иш-планына киргизди. Анда Кара-Кой 
жайлоосуна келген жалпы эс алуучулар, туристтер їчїн 
жол боюна заманбап ажатканаларды куруу иштерине кєўїл 
бєлїшїїдє.
 Мезгилдин талабына жараша айыл єкмєтїнїн аймагындагы 
айылдарга заманбап їлгїдєгї аялдамаларды куруу, туристтерге 
тейлєєнї жакшыртуу, жумушсуз жїргєн жаштарга жумуш ордун 
тїзїп берїї маселесин карашууда.

2022-жылдын  6-сентябры16
Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити


