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Эльвира СУРАБАЛДИЕВА:

“Жосунсуз
жоруктарга
баргандар аёосуз
жазалансын”

5-БЕТТЕ
Тынчтыкбек
НУРМАНБЕТОВ:

“Кырчынды”
кыйдырбаймын
кыйдыларга”
Чолпон-Атада тїрк тилдїї элдердин
салттуу музыкалык искусствосунун
изилдєєчїлєрї катышкан эл аралык
симпозиум єттї. Иш-чара 9-сентябрь –
Комуз кїнїнє арналды.
Симпозиумга Кыргызстан, Казакстан,
Италия, Венгрия, Финляндия, Австрия,
Япония, АКШ, Канада, Улуу Британия,

Сербия, Тїркия, Азербайжан, Россия, Єзбекстан, Албания, Татарстан, Болгария,
Тїркмєнстан жана башка мамлекеттерден келген илимпоздор, салттуу музыка
искусствосун алып жїрїїчїлєр оффлайн
жана онлайн катышышты.
Иш-чаранын алкагында тїрк тилдїї
элдердин салттуу музыкалык искусствосун изилдєєдєгї кєйгєйлєр жана анын

булактары, дїйнєдєгї салттардын єзгєрїїлєрї, тїрк элдеринин бий жана ыр салттары жана алардын учурдагы изилдєє ыкмалары боюнча пленардык талкуулар жїрдї.
Симпозиум кечээ, 8-сентябрда жыйынтыкталды. Иш-чаранын катышуучулары
бїгїн Бишкекте єтє турган Комуз кїнїнє карата даярдалган гала-концертке катышышат.

АЗ КАМСЫЗ БОЛГОН ЇЙ-БЇЛЄЛЄРГЄ
100 МИЎ СОМДОН
Президент Садыр Жапаровдун
демилгеси менен єлкєдєгї аз камсыз
болгон їй-бїлєлєргє колдоо кєрсєтїї
максатында 100 миў сомдон бир жолку
кайтарымсыз каражаттар бериле
баштады. “Социалдык контракт”
долбоорун ишке ашыруу алкагында
єлкє боюнча жалпысынан 2800 аз
камсыз болгон їй-бїлєгє 292 млн сом
бєлїндї. Каражат аз камсыз болгон їйбїлєлєргє чакан ишкердик жїргїзїї
їчїн берилип жатат. Бїгїнкї кїндє
Бишкек шаарында 350 аз камсыз
болгон їй-бїлєгє 35 млн сом бєлїндї.
Анын ичинен 60тан ашык їй-бїлєлєр
сертификатка ээ болду. Бул долбоор
жылдын башында – Кадамжай жана
Жумгал районунда башталган. Мындан
ары єлкє аймактарындагы аз камсыз
болгон їй-бїлєлєргє да мамлекеттен
кайтарымсыз каражат берїї
улантылат.

7-БЕТТЕ
Азизбек ШАМУРАТОВ:

«Эмгегимди,
билимимди
айылды
єнїктїрїїгє
жумшайм»

ОРТОЧО АЙЛЫК 47 953 СОМ БОЛДУ
“Эмгек жерде калбайт” демекчи, 2022-жылдын 1-августунан тартып 58
миўден ашык бюджеттик тармактын кызматкерлери жогорулатылган маяна ала баштады. Бул Президенттин “Мамлекеттик кызматкерлердин эмгек акысын реформалоо жєнїндє” Жарлыгын ишке ашыруунун негизинде болду. Бюджеттик тармактын кызматкерлерине мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызматчылар, мамлекеттик мекемелерде иштеген мамлекеттик кызматчылардын категориясына кирбеген кызматкерлер, кенже техникалык кызматкерлер, кїч тїзїмїнїн штаттан тышкаркы жана жарандык персоналдары кирет. Бул максаттарга республикалык бюджеттен 7 млрд сомдон ашык каражат каралган. Мамлекеттик
кызматкердин орточо айлыгы 2021-жылы 22 879 сомдон 2022-жылы 47
953 сомго чейин єстї.
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2022-жылдын 9-сентябры

Президент Садыр ЖАПАРОВ:

САНАРИПТЕШТИРЇЇ – БЇГЇНКЇ КЇНДЄГЇ
ДЇЙНЄЛЇК ЄНЇГЇЇНЇН БАШКЫ ТРЕНДИ
Президент Садыр Жапаров
7-сентябрда Кыргыз
Республикасынын Шайлоо жана
референдум єткєрїї боюнча
борбордук комиссиясына
караштуу “Жарандык жана
санариптик билим берїї
борборлору” долбоорун ишке
киргизїї аземине катышты.
Єлкє боюнча китепкана жана жаштар борборлорунун базасында 70 борбор онлайн режимде ишке киргизилди. Борборлорду тїзїї менен жарандык жана санариптик билим
берїїнї системалаштырып,
жарандык, укуктук жана санариптик билим берїїнїн ар
кандай программаларын туруктуу негизде ишке ашырууга
болот. Єзгєчє алыскы райондордогу жашоочуларга билим
берїї программаларынын жеткиликтїїлїгїн жакшыртууга,
электрондук тейлєєлєрдї жана кызмат кєрсєтїїлєрдї пайдаланууну кеўейтїїгє мїмкїндїк берет. Єлкє аймагында 38
калкты тейлєє борбору, 70 жарандык жана санариптик билим берїї борборунун тїзїлїшї менен мамлекеттик электрондук кызмат кєрсєтїїлєргє жеткиликтїїлїк кыйла кеўейген.
“Долбоор калктын бардык катмарларын: биринчи

кезекте жаштарды, ден соолугунун мїмкїнчїлїгї чектелїї
адамдарды, мигранттарды, ал
эмес аксакалдарды да тарткандыгы менен єзгєчє маанилїї. Аталган борборлор
билим берїї багытындагы

программалардан тышкары,
жергиликтїї коомчулуктардын ийгиликке жетишкен лидерлер менен жолугушууларды, аялдардын лидерлигин
алдыга жылдыруусу, жаштардын дебаттарды єткєрїїсї

РЕФОРМА БАЛА
БАКЧАДАН БАШТАЛАТ

їчїн аянтча болуп бере алат”
деп белгиледи Садыр Жапаров. Ал мамлекет жыл аягына чейин алыскы райондордо
жана айылдарда дагы бир нече ондогон борборлорду ачууну колдоорун белгиледи.
Садыр Жапаров бїгїнкї долбоордун демилгечилери коомдун укуктук жана саясий маданиятын жогорулатууда бардык
кызыкдар тараптардын кїчаракетин, дараметин бириктирїї їчїн жагымдуу шарттарды
тїзїп жатканын канааттануу
менен белгиледи.
Мамлекет башчысы белгилегендей, Кыргызстандын єнїгїшї їчїн билимдїї, руханий
жактан єнїккєн, ата-бабалар
тарыхын жакшы билген, улуттук жана їй-бїлєлїк наркты жана баалуулуктарды урматтаган, башка этностордун,
башка дин єкїлдєрїнїн укуктарын сыйлаган, тїрдїї тилдерди билген, санариптик компетенцияга ээ кыргызстандык
жаранды калыптандыруу маанилїї. Ушуга байланыштуу Садыр Жапаров тїзїлїп жаткан
борборлордун программаларына Кыргыз элинин баалуулуктары менен нарк-насили, єлкє тарыхы тууралуу системалуу маалыматтык билим берїї иштерин киргизїїнї сунуштады.

КЫЗМАТТАШУУ
КЕЎЕЙЇЇДЄ
Кечээ Президент Садыр Жапаров КМШга
мїчє мамлекеттердин Ички иштер
министрлеринин (полиция) кеўешинин
отурумуна катышуу їчїн Ысык-Кєл
облусунун Чолпон-Ата шаарына келген
КМШга мїчє мамлекеттердин Ички
иштер министрлерин кабыл алды.

Мамлекет башчысы ааламдашуу жана
технологиялык прогресс доорунда Шериктештиктин єлкєлєрї заманбап реалдуулуктарды так тїшїнїї менен евразиялык мейкиндикте тынчтыкты жана
бейпилдикти камсыз кылуу їчїн зарыл
болгон кїч-аракетин жумшап жатканын
белгиледи. Бул контекстте Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги укук коргоо чєйрєсїндє коюлган
тапшырмаларды чечїїнї камсыздоодо.
Ошону менен бирге єлкєнїн Ички иштер министрлигинин дарамети анын заманбап чакырыктарга жана коркунучтарга даярдыгын толук кєрсєтїїгє, жарандардын укуктарын, эркиндиктерин
жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын
камсыз кылууга мїмкїндїк берерин
белгиледи.
“Чет элдик єнєктєштєр менен кызматташуу кєп тараптуу жана эки тараптуу
форматта, анын ичинде КМШ єлкєлєрї
менен кеўейип жатканы кубандырат” деп белгиледи Мамлекет башчысы.

МАМЛЕКЕТ КОЛДООГО ДАЯР
Шаршемби кїнї Министрлер
Кабинетинин Тєрагасы Акылбек
Жапаров єлкєнїн жеўил
єнєр жай ишканаларынын
жетекчилери менен жолугушту.
Акылбек Жапаров ишкерлердин жана жеўил єнєр жай кызматкерлеринин жигердїї ишинин аркасында Кыргыз Республикасы Евразия экономикалык
биримдигинин алкагында жакшы экспорттук кєрсєткїчтєргє
ээ болуп жаткандыгын айтты.
“Негизинен кийим тигїї тармагынын салымынын аркасында республиканын калкы ата

мекендик жогорку сапаттагы
продукцияны сатып алууга кеўири мїмкїнчїлїк алды. Биз
текстиль жана тигїї тармагынын экспорттук дараметин жогорулатууда бардык шарттарды
тїзїї менен катар, каржы жагынан да колдоого даярбыз. Буга
чейин мамлекетте ишкерликти
колдоо їчїн зарыл болгон финансылык каражат жок болчу.
Эми єндїрїштїк долбоорлорду
колдоо мїмкїнчїлїгїбїз бар”–
деп, токтоп турган ишканаларды жандандырууга жаўыдан
тїзїлгєн «Кыргызиндустрия»
мамлекеттик ишканасы кємєк

кєрсєтєєрїн кошумчалады.
Жолугушуунун жїрїшїндє
жеўил єнєр жай тармагындагы ишкерлер тарабынан бир топ
кєйгєйлєр кєтєрїлдї. Акыркы
учурда тигїї ишканаларына буйрутма кєбєйїп, бирок кесипкєй
жумушчу кїчї жетишпей жатканы, аймактарда ири тигїї цехтеринин филиалдарын ачууда жеўилдетилген насыялар керектигин, экспортту кєтєрїї їчїн
тигїї тармагына тийиштїї заманбап технологияларды сырттан сатып алууда салыктан бошотуу сыяктуу маселелерди айтышты.

ЖЕТЕКЧИЛЕР ЭЛ МЕНЕН ЖОЛУГУШУУДА

Министрлер Кабинетинин
Тєрагасы Акылбек Жапаров
Бишкек шаарынын Жал-29 кичи
районундагы бала бакчанын
ачылыш аземине катышты.
Акылбек Жапаров балдарды
жана ата-энелерди кубанычтуу
окуя менен куттуктап, аталган
бала бакча Мамлекет башчысы
Садыр Жапаровдун тапшырмасынын алкагында курулгандыгын белгиледи.
«Биз Президенттин тапшырмасын аткардык. Белгилїї болгондой, борбордо мектеп жана

бала бакчалардын жетишсиздиги маселесин чечїї максатында 15 мектептин жана бала бакчалардын курулушу башталган.
Бул тапшырманы аткаруу їчїн
жалпысынан 3 млрд сом бєлїнсє, анын ичинде мамлекеттик
бюджеттен 2,5 млрд сом бєлїнгєн. Бїгїн биз жаўы бала бакчаны ачып жатабыз. Быйылкы жылы 86 билим берїї объектисинин курулушу жыйынтыкталат.
35 бала бакчанын курулушу жїрїп жатат, ал эми 6 бала бакчада
капиталдык оўдоо иштери жїрїїдє», - деди ал.

Министрлер Кабинетинин
Тєрагасынын орун басары Бакыт
Тєрєбаев, Башкы прокурор
Курманкул Зулушев жана Ички
иштер министрлигинин єкїлдєрї
Баткен облусунун Кадамжай
районунун, Ош облусунун Ноокат
жана Чоў-Алай райондорунун
тургундары менен жолугушту.
Президенттин тапшырмасы
менен жергиликтїї калк менен
тїз байланыш тїзїї жана кєтєрїлгєн кєйгєйлєрдї ыкчам чечїї максатында єлкєнїн аткаруу
бийлигинин, ошондой эле кєзємєлдєєчї жана укук коргоо органдарынын єкїлдєрїнїн аймак
тургундары менен жолугушуулары єтїп жатат.
Даярдаган
Жылдыз ДЫЙКАНОВА
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ТАЛКУУГА ЖООП

АЛТЫНДЫН АР БИР ГРАММЫ КЄЗЄМЄЛДЄ
Жакында эле социалдык
тармактарда Президенттин
бир тууган агасы Сабыр
Жапаровго окшош адамдын
алтын куймаларын кармап
тїшкєн сїрєтї тарап,
коомчулукта талкуу
жараткан.
Кечээ Президент Садыр
Жапаров "Кабар" маалымат
агенттигине бул сїрєт тууралуу
суроого жооп берди. Сїрєт былтыр Тїркияда тартылгандыгын,
алтын куймаларды кармап тїшкєн адам анын агасы Сабыр Жапаров экенин ырастады.
Президент белгилегендей,
былтыр эл аралык алтын сатууну уюштурган Лондондогу
Баалуу металлдар базарынын
ассоциациясы (LBMA) Кыргызстандын алтынын дїйнєлїк биржада сатуусуна чек коюп койгон. Ошол мезгилде Тїркия тарап Президенттин жана мамлекеттик жетекчилердин кабыл-

дамасына кире алышпай, Сабыр
Жапаровго чыгышкан. "Биз сатып алалы, келип алтын эриткен
цехибизди кєрїп кеткиле. Алтын
сатып алууга толук мїмкїнчїлїгїбїз бар" деп кайрылышыптыр. Ошол жерге барып, алтын

кармап сїрєткє тїшкєн экен.
Эми муну трагедия кылыштын
кереги жок го дейм. Ансыз деле аларга же башка жеке булактарга бир грамм да алтын сатылган эмес. Тїрк туугандардан
башка он чакты мамлекеттерден

жогорудагыдай сунуштар тїшкєн", - деди Садыр Жапаров.
Мамлекет башчысы алтын бир
жылдан бери сатылбай, “Кыргызалтын” аркылуу Улуттук банк
гана сатып алып турганын белгиледи. Ошондой эле чет єлкєдєн
келген коноктор же инвесторлор
президенттин жакындарына чыга беришерин, мындай иштер буга чейин да болуп келгенин кошумчалады.
"Мага жана менин бир туугандарыма бир грамм алтындын кереги жок. Алтынсыз эле жашап
келгенбиз, алтынсыз деле жашай беребиз. Тескерисинче, бир
туугандарым мамлекетке кандай
жардам берсек экен деп ойлонушат. Менин иштеримде кандайдыр бир кыйынчылыктар болсо,
бир туугандарым “мурдагы президенттердин катасын кайталабасак экен, президенттик мєєнєтї бїткєндє элдин жїзїн ачык
карап жїрсєк экен” деп, сарсанаа
болушат. Былтыр, LBMA биздин

алтын сатуубузду чектеп койгон
мезгилде, баары сарсанаа болгону эсимде. Ошол мезгилде, “балким жардамым тийип калабы”
деп Тїркияга барган экен. Мамлекет тараптан кимдир бирєє
суранган эмес. “Кумтєрдїн” алтынын сатыш їчїн эмес, жалпы
эле Кыргызстандан єндїрїлгєн
жеке жактардын алтынын канчадан сатып алып жаткандарын
билиш їчїн барыптыр. Бирок,
баасы абдан эле тємєн болгондуктан, бир грамм дагы алтын
сатылган эмес", - деп жооп берген Президент.
Ошондой эле, мамлекетке тиешелїї алтынга бир туугандары
эмес, єзї да жолобой тургандыгын,“Кумтєр”, “Кыргызалтын”,
Улуттук банктын жооптуу кызматкерлери жана алтын сатууга
катыштыгы барлар ар бир граммына чейин жооп берерин белгиледи.
Разия ЖООШБАЕВА

СЕССИЯГА СЕРЕП

МЕКТЕП, КИТЕП, КОРРУПЦИЯ...

К

ечээ 8-сентябрда Жогорку Кеўештин жыйынында депутаттар
тарабынан бир катар
социалдык-экономикалык кєйгєйлєр кєтєрїлдї. Депутат Русланбек Жакышов билим берїї
тармагындагы маселелерге токтолуп: “Министрлер Кабинети
кєп жылдан бери бїтпєй жаткан мектептерди аягына чыгарыларын билдирген. Алардын
убадасы боюнча 100дєй мектеп
бїткєрїлмєк. Бирок, Бакай-Ата
районуна караштуу Миў-Булак
жана Калинин айыл єкмєттєрїнє 5 млн сомдой гана каражат
бєлїнїп, калган Оро, Ынтымак
айыл єкмєттєрїндєгї мектептерге каржы бєлїнгєн жок. Мындай
кєрїнїш улана берсе, жамгырга
эле курулуш урап, буга чейинки
кеткен каражат максатсыз корошу мїмкїн”, - деген оюн айтып,
аталган маселеге кєўїл буруп,
курулушу бїтпєй турган мектептерди аягына чыгаруу зарыл экенин, ошондой эле Бакай-Ата районундагы борбордук жолду жаўылоо керектигин кошумчалады.
Ал эми эл єкїлї Аманкан Кенжебаев Сокулук районундагы
борбордук стадион 5 жылдан бери, Новопавловка жана ВоенноАнтоновка айылдарындагы мектептер да кєп жылдан бери аягына чыкпай жатканын маалымдады.
Мектептерде окуу китептеринин жетишсиздиги курч экенин
Айбек Маткеримов айтып, маселеге кєўїл буруп, китептерди басып чыгарууну тездетїї зарылчылыгын белгиледи.
Депутат айым Шарапаткан
Мажитова Бишкек шаарындагы №29 мектеп-гимназиясынын
мугалимдеринин жана атаэнелеринин атынан келип тїшкєн
кайрылуу боюнча маалымат берип, анда айтылган коррупциялык
кєрїнїштєрдї тизмектеди. Алсак,
1992-жылдан бери жетектеп келе

жаткан Бахтияр Кадыровго нааразы болгондор, жылына коррупциялык жол менен окуучулардан
каражат топтолорун маалымдашкан. Мындан улам Мажитова “мектептердин ишмердїїлїгїн иликтєє їчїн депутаттык комиссия тїзїї зарыл”, - деген сунушун киргизди.

“МИГРАНТТАРДЫ
КАРГАШАЛУУ
ОКУЯЛАРДА ГАНА
ЭСТЕЙБИЗ”
Депутат Нурланбек Шакиев
айыл чарба тармагындагы кєйгєйлєргє токтолуп, пайызы тємєн насыяларды каалагандардын кєпчїлїгї ала албай калгандыгын айтып, буга банктардын жїргїзгєн ишмердїїлїгї
кїнєєлїї экенине жїйє келтирди. Мындан тышкары Суусамыр
єрєєнїн жылдан-жылга алтыкана бадалы каптап бара жатканын, тиешелїї министрлик алгылыктуу чара кєрїї менен жайыт жерлерин тазалоону тездетїї керектигин билдирди.
Эл єкїлї Эмил Жамгырчиев
“Мигранттардын
маселесин
каргашалуу окуялар орун алып,

олуттуу кєйгєйлєр жаралганда гана эстеп калабыз. Андыктан, мигранттардын кєйгєйїн
чечїїгє кємєктєшїї їчїн мамлекеттик жана бей єкмєт уюмдар менен тыгыз иш алып барган
акыйкатчы институтун тїзїї зарыл”, - деген оюн айтса, депутат
айым Надира Нарматова чындап
эмгек мигранттарынын кєйгєйлєрїн кєтєрїп, кийинки жуманын
шаршемби кїнї Россиядагы элчини чакырып, атайын талкуу єткєрїї керектигин кошумчалады.
Ак-Талаа районунан бир добуштан шайланып келген депутат Мирлан Самыйкожо мамлекет тарабынан салынып жаткан
социалдык мекемелердин жана
жолдордун сапатына кєўїл бурууга чакырып, Тїндїк-Тїштїк
альтернативдїї жолуна кум куюлуп, шагылдар урап, унаалардын
каттамына коркунуч жаратып
жатканын сынга алды.

“МЫЙЗАМДАРДЫ
МАМЛЕКЕТТИК
ТИЛДЕ ЖАЗУУ ЄТЄ
МААНИЛЇЇ”
Депутат Камила Талиева
мамлекеттик тилдин коргоого

муктаж болуп жатканын белгилеп: “Айрыкча кыргыз тили мыйзамдын тили боло албагандыгы єкїндїрєт. Мыйзамдарыбыз туура эмес которулууда.
Андыктан, мыйзамдардын бардыгын алгач мамлекеттик тилде жазуу єтє маанилїї”, - деген
оюн ортого салды. Муну менен
катар Манас таануу сабагы тууралуу да сєз кылып, “2012-жылдагы Єкмєттїн токтомуна ылайык, бардык жогорку окуу жайларында 1-курстун студенттерине Манас таануу сабагы єтїлїшї
керек. Бирок ошол токтом жокко
чыгарыла электе эле Ош мамлекеттик университетинде аталган
сабак окуу программасынан алынып калганы ойлондуруп жатат.
Ким аларга андай укук берген?
Мындайга жол берилбеш керек”,
- деп агынан жарылды.

“БИР КАТАР МЫЙЗАМ
ДОЛБООРЛОРУ
КАБЫЛ АЛЫНДЫ”
Башка дагы бир топ депутаттар кїн тартибиндеги ар кандай
маселелерди талкуулоо учурунда шайлоочулардын їнїн бийлик жетекчилерине жеткирїїгє

аракеттеништи. Андан соў
кїн тартибиндеги “Темир жол
транспорту жєнїндє”, “Автомобиль транспорту жєнїндє” мыйзамдарга киргизилип жаткан єзгєртїїлєрдї їчїнчї окууда карашты. Бул боюнча Транспорт,
коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин тєрагасынын орун басары Мурадил Сыдыков баяндама жасады. Талкуу маалында депутат Дастан Бекешев жана
Кундузбек Сулайманов Кытай
– Кыргызстан – Єзбекстан темир жолунун курулушуна байланышкан маселелерди кєтєрїп,
анда жїк ташуу шарттарына токтолушту.
Ошондой эле Жогорку Кеўештин бул жыйынында “Кооперативдер жєнїндє” КР мыйзамына єзгєртїїлєрдї киргизїї тууралуу” мыйзамдын долбоору
биринчи окууда каралды. Баяндамачы юстиция министринин
орун басары Орозбек Сыдыков
мыйзам долбоору Президенттин
2021-жылдын 8-февралындагы
УП №26 “КР мыйзамдарын инвентаризациялоо жєнїндє” жарлыгынын негизинде жїргїзїлгєн КР мыйзамдарын инвентаризациялоонун алкагында иштелип чыккан жана мыйзамдардагы каршылыктарды жоюуга багытталганын белгиледи.
Депутат Азизбек Турсунбаев
кооперативдердин азык-тїлїк
коопсуздугун камсыздоодогу
ролу жогору экенин белгилеп,
алардын ишмердїїлїгїн кїчєтїїгє чакырды. “Айыл чарба
чєйрєсїндєгї айрым мыйзам актыларына єзгєртїїлєрдї киргизїї жєнїндєгї” мыйзамдын долбоору да биринчи окууда каралды. Жыйынтыгында мыйзамдар
добушка коюлуп, биринчи жана
їчїнчї окууда мыйзамдын долбоорлору кабыл алынды.
Жазгїл КАРБОСОВА

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити
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УЛУУ МААРАКЕДЕН КИЙИНКИ ОЙ

КЫРГЫЗ ЭЛИМДИН БАШЫНДАГЫ ТААЖЫСЫ,
АСТЫНДАГЫ АЛТЫН ТАКТЫСЫ – ЫНТЫМАК

Э

зелтен бери эўсеген
эгемендикке ээ болгонубузга быйыл 31-августта 31 жыл толгону жана Байтик Баатырдын 200
жылдык мааракеси менен бирге єтє чоў масштабда, Президентибиздин катышуусу менен кызыл туубузду кєк асманга кєтєрїп, майрамдык шаў менен белгиленди. Президентибиз Садыр
Жапаров куттуктоо сєзїндє эгемендїїлїгїбїздї, мамлекеттїїлїгїбїздї, биримдигибизди баалап,
кєздїн карегиндей сактаганыбыз
єтє маанилїї экенин баса белгилеп, бїтїндєй Кыргыз элин биримдикке, ынтымакка чакырды.
Президентибиз “Баатырыбыз миў
болсо дагы, башчыбыз бирєє гана болсун” деп бекеринен айткан
жок. Анткени бир элдин Баатыры
миў болсо, башчысы да кєп болсо, ал жакшылыкка алып келбейт!
Мен єтє чоў масштабдуу, ар тараптуу тойду кєрїп, кырк миўге жакын чогулган элдин майрамдык маанайын кєрїп, сєздєрїн угуп кубандым. Алдымда улуттун улуулугу, кєз алдымда ажайып сулуулук кєрїнїштєр
турду. Жан дїйнєм жыргап, жїрєгїм толкунданып, тилим сайрагысы келип турду. Ушундай
ахвалда мага єзїнєн єзї:
Тоону берген кыргызга
Кудайыма жакын болсун деп,
Токойду берген кыргызга
салкын жерде жїрсїн деп,
Кєлдї берген кыргызга
толкунданып жїрсїн деп,
Бетти берген кыргызга
сулуу элден болсун деп,
Манасты берген кыргызга
улуу элден болсун деп,
Байтикти берген кыргызга
баатыр элден болсун деп,
Чыўгызды берген кыргызга
чынчыл элден болсун деп,
Садырды берген кыргызга
башына бакыт консун деп,
Калпагы таажы (корона)
болсун деп,
Астындагы тактысы
алтын болсун деп! деген саптар
келди.
Эгемендїїлїккє ээ болгонубузга 31-августта 31 жыл болгону єзїнчє бир сейрек кездеше
турган улуу дал келїї кубулушу
болду. Айрыкча белгилеп кетчї
жагдай– 31-августта 31 жылдык
мааракеге байланыштуу Чїйдїн Чуўкурчак деген жайлоосунда желегибизди 31 метр бийиктикке кєтєрїп, 31 км аралыкка ат
чабуу салтанаттары менен коштолду. Президентибиздин ошол
салтанатта эки жолку сїйлєгєн
куттуктоо сєзїнїн жалпы убактысы дагы єзїнєн єзї 31 мїнєткє уланып жатпайбы.
Дагы бир башка єўїттєгї туш
келген кубулушту айтууга туура келип турат. Кудайымдын кудурети менен Турдакун Усубалиевичтин атасын 95 жашында инсульт дартынан дарылагам
(андан кийин ал киши айыгып
алты жыл жашады). Андан кийин филармониянын залындагы
чоў жыйында Турдакун Усубалиевичтин єзїн 95 жылдык мааракеси менен куттуктагам. Ушул
сыяктуу улуу туш келмей кубулуш – кєрїнїштєр дїйнєдє кєп
кездешет. Алардын кээ бирлерин
єз кезегинде айтып, жазган элем.

Бул макалада менин айтайын
дегеним, такыр башка нерсе болгону турат. Улуу эгемендїїлїктїн 31 жылдык майрамында оюм
кайдадыр оюн салып, жїрєгїм
туйлап єзгєчє сезимде болдум.
Ошондуктан, мекендештеримди ынтымакка чакырып, биримдикке їндєйїн деген эле максат
койдум. Азыркы убакта элибизге ынтымак ичкен тунук суубуздай, дем алган таза абадай керек
болуп турат.
Кыргыз элимдин тарыхы тереў, келечеги кенен болгондуктан, байыртадан бери элибиз ынтымакты сактоону бийик жана
ыйык милдеттеринин бири деп
эсептеп келген. Биримдикте жашоону кыргыз элим ємїр бою
каалап, эгемендикке ээ болууну
эўсеп келишкен.
Кыргыз элимдин негизги максаттарынын бири – эл арасындагы, айрыкча улуттар арасындагы
мамилени жакшыртуу. Себеби,
кыргыз элимдин басып єткєн татаал жана тайгак, кызыл кандуу
жолу ошого їйрєткєн. Ошондуктан, кандайдыр бир улут аралык
маселени чечерде даанышмандык менен єтє кылдат мамиле
жасаган. Алар акыл чайкап калчаган, билбей туруп шашпаган,
керек болсо артка карай бир-эки
кадам таштаган, андан кийин гана ынтымак ишин баштаган.
Эгемендїїлїктїн 31 жыл аралыгында ынтымактын жоктугунан алты єлкє Президенти, жыйырма спикер, отуз Премьерминистр алмашты. Бири дагы
кєзгє илинерлик, эсте калчу кєрїнїктїї улуу иштерди жасабагандай. Жакшы иштердин бардыгы єзїнєн єзї инерция менен
илгерилегендей, єз нугу менен
алдыга жїргєндєй эле болуп сезилет. Алардын жасаган жакшы
иштерин жаман иштери жууп
кеткендей. Бирок, ар биринин оў,
терс иштерин тарых тереў изилдеп, єз ордуна коет деп їмїт кылабыз.
Улуттук улуу наамдар улут
арасындагы ынтымакты биз каалагандай бийик деўгээлге чыгара албагандай сезим менин ички
дїйнємдї дїрбєлєўгє салганы
салган. Улут арасындагы ынтымактын, биримдиктин, чогуу жашоонун гармониясынын
куралы, негизги сыйкыры эмнеде? Кєрсє жообун байыркы
“Манастан”, азыркы Чыўгыздан

тапса болот экен. Алардын негизги кєргєзгєн жолу – бул диалог философиясында, башкача
айтканда – тил табышуу, консенсуска келїї, жанаша жашоо
принциптери тура.
Манас менен Чыўгыздан башка дагы кыргыздын тарыхында
кєп булактар бар. Алар – кара
кылды как жарган калыстары,
эч пенде бузалбаган кыргыздын
улуу мыйзамдары, бийик мурастары.
Чыўгыз Айтматов мен мыктымын деп тєш какпай, ар бир
улутту, ар бир динди бирибиринен жогору койбой, ар бир
маселени єз ара баарлашуу, тїшїнїшїї жолдору менен чечкенге їндєгєн. Ошондуктан улуу жазуучу – улуттардын арасынан єзї
жогору кєтєрїлїп чыгып, аларга
Ааламдын кеўдигинен, космостун бийиктигинен карап, улуттардын, айрыкча кыргыз улутунун ынтымак багытындагы миссиясын аныктап берди деп айта
алабыз.
Улуусуна кичїїсї баш ийбей,
байын кедей жактырбай, кедейине байы карабай, бир туугандар бири-бирин кєрє албай калганда ынтымак ыдырайт. Мамлекеттїїлїктїн, эгемендїїлїктїн,
кєз карандысыздыктын тагдыры эзелтен бери элдин колунда, элдин ынтымагында болуп келген. Ынтымактан качкандар, ыгы жок кєзїн ачкандар, саясатка єз ємїрїн садага
чапкандар, бийликтин чокусунан єз балдарын аткандар болгон. Мындай оош-кыйыш кєрїнїштєр кыргыз тарыхында болуп келген. Кандай кыйынчылык болбосун баарына чыдап,
єз ємїрїн аябай, баатырдык мїнєзїн кєргєзїп, намыс їчїн кїрєшїп келген.
Биздин президентибиз айткандай, биздин эў баалуу байлыгыбыз – бул кєз карандысыз мамлекетибиз, эгемен элибиз. Мындан артык бакыт, мындан ашкан
байлык жок. Кыргыз эли ар дайым кандайдыр бир ийгиликке
жеткенде єзїнїн желегин бийик
кєтєргєн. Бийиктеги желбиреп
турган желек элибизге, мекенибизге болгон сїйїїнї єєрчїткєн,
мамлекеттїїлїктї ыйык сактаганга дем берген. Намыстуу гана
эл єзїнїн бактысын эгемен болгондо гана сезет жана аны сактаганга умтулат.

Ар
кандай
бєлїнїпжарылуудан алыс болуп, акылды
асырап, ата-бабалардын салтын
сактап, ар дайым адамман (дух
инсаны), кыргызман, Манастын
урпагымын, мусулманмын (Кудай инсаны) деп жїрїїгє аракет
кылышыбыз керек. Ушул жерден
баса айта турган нерсе, Жараткансыз жакшы жашоого жетем
деп ойлобо, Теўиримсиз башкаларга теў болом деп теминбе, Кудайсыз кїчтїї коом курам деп
кууланба, Алласыз адилеттїї
турмуш орнотом дебе. Мындай
текеберлик єзїн єзї алдоо менен барабар.
Адамдын арыбас жашоосунда, Алла Таалам адамды єзї жараткандан кийин эле адамга їч
улуу дєєлєттї буюруп коёт. Атаэнени, Ата Мекенди, Эне тилди.
Ошол улуу дєєлєттєрдї элибиз
їч тїрдїї жомогу менен, їч кылдуу комузу менен, їч бурчтуу тумары менен ыйык сактап, муундан муунга мурастап келе жатат. Ушул улуу табериктен кыргыз элим жан дїйнєнїн азыгын
алып, буйруп койгон жазыгын
кєрїп, кагып койгон алтын казыгын аздектеп жашап келе жатат.
Сиздер билесиздерби, кыргызымдын ыйыгы – Жараткан,
бийиги – Адам, байлыгы – сєз,
башаты – мекен, байрагы – кызыл туу, урааны – Манас, улуту
– Кыргыз, караганы – жылдыз,
кармаганы – комуз, суусундугу –
кымыз, суктанганы – сулуулук,
урматы – улуулук, аяны – тїш,
баяны – жомок, таптаганы – кїлїк, сактаганы – мїлк, салганы
– бїркїт, энчиси – эмгек, турагы – боз-їй, тамгасы – чамгарак,
мїнєзї – сабыр, мїдєєсї – санжыра, кїрєшї – мээнет, тутканы – салт, калысы – калк, тиреги – эл, сайраны – той, санаасы –
ой, тагынганы – тумар, талпынганы – тулпар, бермети – ЫсыкКєл, бешиги – Ала-Тоо, эўсегени
– эркиндик, башындагы таажысы – Ак калпак, астындагы алтын тактысы – Ынтымак. Ушул
баалуулуктардын баарын баамдап байый тїшєсїў, айтып алып
агара тїшєсїў, тактап алып тазара тїшєсїў, тєгїлє айтып алып
толо тїшєсїў, єзїўдї єзїў таанып єзгєрє тїшєсїў.
Кыргыз элим илгертеден бери єзїнїн турмуш эрежелерин
єзгєртпєй, сактап, улантып, байытып келе жатат. Кандай сонун

кєрїнїш – жайлоодо жыргап
жайлаган, жылгада жылкы айдаган, желеде кулун байлаган, сабада кымыз саамалган, короодо
кою маараган, казанда эти кайнаган, багында булбул сайраган.
Байыркы касиеттїї бабаларыбыз Алтайда, Эне-Сайда, АлаТоодо, Азияда уруктан уруу куруп, уруудан улутка жетишип,
бек, бий, айрыкча хандык кїтїп,
тїндїгїн кєтєрїп, кєк асабасын
кєтєрїп, ат арытып, заман карытып, тарыхы тереў, келечеги кенен, татаал жолдорду басып єттї. Кыргыздар узак жолду баскан
тиричилик турмушунда нечендеген боордошторду, ак-ниет досторду жана кошуна-колоўдорду
кїтє алды.
Ынтымак, достук принциптерин жогору коюп майда-чоўуна,
улутуна-уруусуна карабай бооруна тартып мамиле курду. Бирок, кыргыздар башына кыйын
кїн тїшсє дагы жоонун кєзїн
карап кошооматтанып жашаган
эмес. Кыргыз єз кадыр-баркын,
абийир-намысын ыйык туткан,
кудрет-кїчїн билген, уюткулуу
журт катарында ар тїрдїї уруу
– элдер менен тийиштїї алакада, алардын кїчтїї-алсыздыгына
карабай, кєчмєн элдин нарктуубарктуу салтын сактап, адилет,
адамгерчилик, боорукерлик,
кайрымдуулук, сабырдуулук менен мамиле кылган жана башкаларды ошондой касиет кїтїїгє,
нарктуулукка, намыска жана ынтымакка чакырган.
Улуу даанышман бабалардын
узак жолун улаган, руханий маданиятына, акылмандыгына салымын кошкон, эл оозуна алынган ХIХ – ХХ кылымдардын да
таланттуу акылмандары, даанышмандары бар экенине сыймыктанабыз.
Улуу
даанышмандардын
ысымдарын, эрдигин жана накыл
керээзин улап, кийинки муунду
унутууга акыбыз жок. Бардыгыбыздын парз-карызыбыз –
жаш муунга бабалардын акылнасаатын кулагына куюп, тынымсыз коўгуроо кагып эскертип турууга милдеттїїбїз. Ынтымактын негизин, ошол даанышмандардын калтырып кеткен мурастарынан тапса болот.
Алардын орто кылымдагы эле
єкїлдєрїн санасак: Жусуп Баласагын, Махмуд Кашгари, Асан
Кайгы, Толубай сынчы, Токтогул ырчы, Калыгул олуя, Токтогул, Тоголок Молдо, Молдо Нияз,
Нур Молдо, Женижок ж.б.
Мамлекеттїїлїктї тїптєєдє,
элдердин ынтымагын чыўдоодо
зор салымын кошкон Жусуп
Абдрахманов, Иманалы Айдарбеков, Исхак Раззаков, Турдакун Усубалиев, Апсамат Масалиев, Султан Ибраимовго окшогон инсандарыбыз чоў їлгї кєрсєтїшкєн.
Садыр Жапаров дагы ниети
таза, руху бийик, арам иштерге
барбаган, бїт аракетин тынчтыкка, элдин ынтымак-ырыскысына
арнаган, элдин ишенимин актаган їлгїлїї президент болот деп
мен толугу менен ишенем.
Миталип МАМЫТОВ,
Кыргыз Республикасынын
Баатыры, академик

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити

5

2022-жылдын 9-сентябры

КЕЧИРИМСИЗ ИШ...

КЫЛМЫШКЕРЛЕР
КАТУУ ЖАЗА
АЛУУГА
ТИЙИШ

Є

лкєбїздє балдарга карата
зордук-зомбулуктун кїчєшї эў
оор кєйгєй болуп турат. Єзгєчє акыркы жылдарда мындай фактылардын саны єсїїдє. Болгондо да ырайымсыз, уккан адамдын тєбє чачы тик
турган окуялар болуп жаткандыгы єтє
кейиштїї. Мындай мїнєздєгї маалыматтарды кїн алыс интернет желесинен
окуй берип, сезимтал адамдардын жїрєгї кєтєрє албай калган оор учурлар
да кездешет. Бирок, кєпчїлїк учурда
кылмышкерлер єз жазасын алмак тургай, иш сотко жетпей калып жатпайбы.
Анткени, жаш балдар-кыздарга карата зордук-зомбулук туугандары тарабынан жасалат. Жапа чеккендер єз ара
келишип алышып, же эл арасына тарап
кетпесин деген чочулоо менен жабылуу
аяк жабылуу бойдон калат. Ошондуктан, ачыкка чыкпай, тагдыры талкаланган наристелердин, жаш єспїрїмдєрдїн
саны дагы канча дейсиў?!
Зордук-зомбулуктун кєп болуп жатышын кылмышкерлерге болгон жазанын
жеўилдиги менен да байланыштырсак
болот. Їрєй учурган окуялардын айрымдары эл арасында катуу резонанс
жараткан учурларда гана кылмышкерлерге акыйкат жаза берилбесе, кээ бир
учурларда єлгєндїн їстїнє кємгєн болуп, зордук кєргєн тарап акыйкаттыкка жете албай кордолуп, кодуланып кала берет.
Жакында эле Бишкек шаарында 13
жашар кызды зордуктап жїргєн эки
милиция жана “Дордой” базарынын кароолчусу боюнча кылмыш ишин кароо
аяктап, соттун єкїмї чыкты. Эки милиция кызматкери 15 жылга эркинен
ажыратылса, кароолчу 10 жылга соттолду. Кылмышкерлерге берилген мындай жаза кєпчїлїктїн кєксєєсїн аткарып, кєўїлдєрїн тынчыткандай болду.
Андан кийин эле коомчулук арасында чуу жараткан борборубуздагы мейманканалардын биринде зордукталган
17 жашар кыздын окуясы чыкты. Аталган кылмыш иш боюнча иликтєє иштери аяктаган соў, кїнєєлєрї далилденсе
кылмышкерлер тиешелїї жазасын алат
деген їмїттє турабыз.
Бул окуяларды акылыбызга сыйдыра албай нес болуп турган учурда, Кадамжай районундагы 15 жашар кыздын
зордукталып єлтїрїлїшї кайрадан жїрєгїбїздїн їшїн алды.
А тїгїл Президент Садыр Жапаров
да фейсбуктагы баракчасы аркылуу бул
окуяны угуп зээни кейип турганын билдирди. Мамлекет башчыбыз айткандай,
кыргыз эли байыртадан кыз балага єзгєчє мамиле жасап, бир тал чачына залал келтирбеген нарктуу эл эмес беле.
Жакында эле чыккан нарктуулукту
сактоо жана жайылтуу тууралуу жарлыгы коомубузду сырттан кирген жаман адаттардан сактоо їчїн улуттук
иденттїїлїгїбїздї калыбына келтирїї максатында алдын ала кєрїлгєн
аракет экендигин белгиледи.
“Кадамжайдагы мыкаачылыкты баарыбыз жектейли. Жаш муундарга болгон тарбия-насаатыбызды кїчєтєлї. Ар
бирибиз коом алдында жоопкерчилигибиз бар экенин эстен чыгарбайлы. Мен
Ички иштер министрлиги баштаган кїч

органдарына жана башка тиешелїї мекемелерге уул-кыздарыбызга карата
зордук-зомбулуктарды алдын алуу иштерин кїчєтїїнї тапшырам. Кадамжайда жасалган мыкаачылык – кечиримсиз иш. Кылмышкерлер єтє катуу жаза
алууга тийиш”, - деп, бул ишти жеке кєзємєлїнє ала тургандыгын билдирди.
Президент белгилегендей, зордукзомбулук фактыларынын кєбєйїп жатышына алдын алуу иштеринин начар
жїрїп жаткандыгы да башкы себеп.
Єз балдарын коргоо ар бир ата-эненин
милдети. Бирок, єз милдетин тїшїнбєгєн же балдарынын келечегинен мурун
материалдык кызыкчылыкты биринчи
орунга койгон жоопкерчиликсиз атаэнелерди канча айтканыбыз менен аўсезимдерине жетмейин єзгєртїї кыйын
окшобойбу. Ата-энелери коргой албаган балдарды албетте мамлекет камкордугуна алуусу зарыл. Кєпчїлїк учурда
зордук-зомбулуктун курмандыгы болуп жаткан мигранттардын балдарын
єз убагында аныктоо, социалдык жактан колдоо иш-чаралары жїргїзїлбєй
жаткандыгы анык.
Эў негизгиси, ар бир ата-эне ар бир
баласын канатына калкалап, кырсыктардан сактоого єзї гана аракет кылмайын, мындай кєрїнїштєрдїн аягы
тыйылбайт.
Жогорку Кеўештин жыйынында депутат Нуржигит Кадырбеков аш-тойго,
кєўїл ачууга убакыт таап, балдарга кєўїл бурбай калгандыгыбыз тууралуу
ачуу чындыкты айтты. Балдардын кемкарчын алып берип, камсыздап коюу
оўой. А ички сезиминде кандай кєйгєй болуп жаткандыгын сурап, жетиштїї кєўїл буруп жатабызбы? Сырдашып, баарлашмак тїгїл єз балабызга
єзїбїз чоочун болуп калган учурлар
болуп жатпайбы. Канча бала зордукзомбулук кєргєнїн же кєрїп жатканын
айта албай чєгїп жїрєт?
Кылмышка баргандардын татыктуу
тарбия албагандыгын, сырткы факторлордон алган таасирлерин канчалык айтып, заманыбызды кїнєєлєгєнїбїз менен балдарга карата жасалган зордук-зомбулукту эч качан актоого болбойт.
11-августта
Президент
Садыр
Жапаров “Кыргыз Республикасынын
айрым мыйзам актыларына, Кылмышжаза кодексине, Мунапыс берїї негиздери жана анык колдонуу тартиби жєнїндє” мыйзамдарга киргизилген єзгєртїїлєргє кол койгон. Ага ылайык, балдарга карата зомбулук кылгандарга жаза катаалданды. Єспїрїмдєрдїн ємїрїнє, ден соолугуна доо кетиргендер эў аз
25 жыл эркинен ажыратылат же ємїр
бою кесилет. Ошондой эле аларга мунапыс, мєєнєтїнєн мурда бошотуу сыяктуу ырайым чаралары колдонулбайт.
Коомчулук талап кылгандай, балдарга зордук-зомбулук кєрсєткєндєргє жазаны мындан да катаалдантуу зарыл. Анткени, алар менен кєрєшїї кыйын болуп жатат. Мыкаачылыкка барган кылмышкерлерге єлїм жазасы керек. Эгерде сотторго адилеттїїлїк орното алсак...
Жылдыз ДЫЙКАНОВА

ЄЛЇМ ЖАЗАСЫН КИРГИЗЇЇ КЕРЕКПИ?
“Жаштар – єлкєбїздїн келечеги” деп дембе-дем айтканыбыз менен алардын коопсуздугун
камсыздоого жетиштїї кам кєрїлїп жатабы, же кайдыгерлик кїчтїїлїк кылуудабы? Бул маселе
парламенттин 7-сентябрдагы отурумунда кєтєрїлїп, эл єкїлдєрї їрєй учурган окуяларга катаал
чара кєрїї зарылдыгын белгилешти.

Жогорку Кеўештин депутаты
Эльвира СУРАБАЛДИЕВА:

Жогорку Кеўештин депутаты
Нуржигит КАДЫРБЕКОВ:

“ЖОСУНСУЗ ЖОРУКТАРГА
БАРГАНДАР АЁОСУЗ
ЖАЗАЛАНСЫН”

“ГУМАНДУУЛАР
ГУМАНСЫЗДАРДЫН КОЛУНАН
АЖАЛ ТААП ЖАТАТ”

- Жашы жете
элек балдар менен
аялдардын алсыздыгынан пайдаланган кылмышкерлерге катаал чаралар кєрїлбєсє болбойт. Себеби, бети
ачылган кылмыш
иштеринин 95%ы
жаш балдар менен
аялдарга карата
жасалган. Учурда чукул чара кєрє
турган бул маселенин парламентте кєтєрїлїп
жаткандыгы кєйгєйдїн “каканагы” жарылды
деген кеп. Анан калса, зордук-зомбулукка кабылган жабырлануучуларга “ишти сотко жеткирбесин” деген максатта коркутуу-їркїтїїлєр
да болот экен. Тосмо арыздар менен иштин жабылуу аяк жабылуу боюнча калуусун сурангандар да жок эмес. Бул терс жорук-жосундарга
жол бергендерге аёосуз катаал жазалар колдонулушу керек.

- Бизге жетип,
коомчулуктун кєўїлїн буруп жаткан
кылмыштуулук кєйгєйї айсбергдин їстїўкї, алыстан кєрїнгєн бєлїгї гана.
Калыў муздун алды
али табышмак. Адам
кейпин кийген менен айбанчылыкка
барган 20-30 жаштагы курактагылардын
кыянаттыгын угуп отуруп, мамлекеттин эртеўин тапшырып берчї муундарга болгон ишеним
акталаар бекен? - деген чоў суроо ойлондурат!
Ошол кылмышкерлердин чеўгээлине тїшкєн кыз
жардам сурап кыйкыргандыр. Жалооруп, жардам сурагандыр? Кандай болгон кїндє да ошол
абалды кулагы чалып, кєзї кєрїп калгандар болсо милицияга коўгуроо кагып, кылмыштын алдын алууга кол-кабыш кылса жакшы болмок.
Бирок, коомдо кайдыгерлик оорусу кїчєп барат. Анан дагы балдардын кароосуз калып жатышы тереў ойго салган оору болду. Жогорку
Кеўештин Социалдык саясат боюнча комитетине жєнєтїлгєн маалыматтарга таянсак, 80-100
миўдей балдарды туугандарына, ал гана эмес
коўшу-колоўдоруна таштап, миграцияга кеткен
ата-энелер бардык аймактарда бар. Ата-эне мээримине зар балдардан кандай муун єсїп чыгат?!
Ар бир бала єз ата-энеси менен болгондо гана татыктуу тарбия алып, бекем камкордукка бєлєнєт.
Балдардын кем-карчын толуктап, керектїїсїн
алып бердим,- деген ата-эне тереў жаўылышат.
Алар эў зарыл болгон тарбия менен мээримди бере алышкан жок. Ата-эне менен балдардын ортосундагы ажырым улам тереўдеп бара жаткандыгы єкїндїрєт. Миграцияга кеткен эмес, маўдайында бир їйдє туруп деле балдарына жетиштїї
кєўїл бурбагандар канча? Той-топурдун кезеги
тїгєнбєй, телефондон кол бошобой балдар менен
болгон алакадан алыстаган ата-энелерди да кєрїп жїрєбїз. Демек, жанында турса да кароого
муктаж болгон балдардын мууну єсїп жатканы
жан кейитет. Бурулайдын, Айзаданын окуяларына окшогон кылмыштардын системалуу єсїшї коомчулуктун кєзїўдї ач деген ачуу талабы!
Окуядан ойт берип качпай, кылмыштуулуктун
алдын алуубуз керек. Гумандуулукка негиздеп
алып салган єлїм жазасын кайрадан киргизбесе болбой калды. Антпесе, гумандуулар гумансыздардын колунан ажал таап жатат.

Жогорку Кеўештин депутаты
Тазабек ИКРАМОВ:

“КЫЛМЫШТАРДЫ
АЛДЫН АЛУУ ЗАРЫЛ”
- Кылмыштуулукка каршы кїрєшїїдє аймактык
укук коргоо органдарына шарт тїзїп,
алардан так маалыматтар талап кылынууга тийиш. Дегеним, ар бир аймактык милиция кызматкери єз тейлєєсїнє караган жашоочулардын арасында кылмыштардын алдын алып, социалдык кызматкерлер менен биргеликте иш алып баруусу зарыл. Ошондой эле милиция кызматкерлери
мектептерди кыдырып, тїшїндїрїї иштерин
жїргїзїп, тартип маселелерин жолго коюуга милдеттїї.

Жогорку Кеўештин депутаты
Марлен МАМАТАЛИЕВ:

“ЄЛЇМ ЖАЗАСЫН
КИРГИЗЇЇ БЫШЫП
ЖЕТИЛДИ”
- Кєчє бойлоруна орнотулган видеобайкоочу аппараттар бир гана жол эрежелерин
бузгандарды каттоого эле арналган эмес. Ал жалпы “Коопсуз шаар”
долбоору болгондуктан, коопсуздук маселелеринде
да тиешелїї маалыматтарды чогултууга тийиш. Мисалы, Грузияда кичинекей бир кыздын кыйкырыгы жазылып калган тасмага укук коргоо органдары
дароо реакция кылган. Ушул сыяктуу “Коопсуз шаар” долбоорунун 2-фазасы да єз милдетин аткаруусу керек. Депутаттар сунуш кылгандай, кылмыштын оор тїрлєрїнє єлїм жазасын киргизїїгє 300 миў кол топтоп, референдум єткєрїп, тиешелїї мыйзамдык базага тїзєтїїлєрдї киргизїї зарылчылыгы бышып жетилди.

Жогорку Кеўештин депутаты
Медербек АЛИЕВ:

“БЕЧАРАНЫН БАЛАСЫ
ЄЛЇМ ЖАЗАСЫНА ТУШ
БОЛУП КАЛБАШЫ КЕРЕК”
- Дїйнєлїк практикага таянып айтканда, єлїм жазасын
колдонууга болбойт.
Бул менин юрист катары айтып турган
пикирим. Албетте
мындай оюмду коомчулук колдобосун билем. Бирок, медалдын эки бетин бирдей талдоого туура
келгендей эле маселенин єзєгїнє їўїлїп кєрєлї. Тергєє иштери,
соттук процесстер кандай жїрєрї белгилїї. Куру
жалаага кабылып, бєєдє бечара бир їй-бїлєнїн
баласы атылып, єлїм жазасына туш болуп калбашы керек. Колунда барлар балдарын куткарып
калууда бардык ресурстарын колдонот. Дїйнєлїк
тажрыйбага кайрылып, БУУнун 1996-жылдагы
изилдєєлєрїнє токтолсок, єлїм жазасы бар мамлекеттерде кылмыштуулуктун саны азайган эмес.
Кипариса СУРАХМАНОВА
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БИРИНЧИ БАЙЛЫК – ДЕН СООЛУК

САЯСАТ МЕНЕН ЭМЕС,
ИШ МЕНЕН АЛЕКТЕНЇЇ ЗАРЫЛ
Ж
огорку Кеўеш
7-сентябрда Гїлнара
Баатырованы
саламаттык сактоо министри
кызматына дайындоого
макулдук берди. Анын
талапкерлигин кароо
учурунда 44 депутат
суроо берип, сунушпикирлерин айтышты.
Натыйжада 69 эл єкїлї
"макул", бирєє "каршы"
добуш берип, талапкерлиги
жактырылды. Жыйында
Баатырова мурдагы
министр Алымкадыр
Бейшеналиевдин жїргїзгєн
реформаларынын оў жана
терс жактарын таразалап,
туура жактарын уланта
турганын айтты.
Гїлнара Баатырова
2001-2013-жылдары
Ош облусунун Кара-Суу
райондук Їй-бїлєлїк
медицина борборунун
директору, Саламаттык
сактоо министрлигинин
медициналык
аккредитациялоо
комиссиясынын тєрайымы
болуп иштеген. Ага удаа
эле Борбордук шайлоо
комиссиясынын мїчєсї
болуп да эмгектенген.

АЧЫК АЙТЫП,
АША ЧАПКАН
МИНИСТР
Жарандар їчїн саламаттык
сактоо кызматтарынын жеткиликтїїлїгїн арттыруу, калктын
ден соолугун чыўдоо маселелеринде Саламаттык сактоо министрликтин жана министрдин
ролу чоў. Ошондуктан калк бул
тармакты башкаруу їчїн дайындалган министрге їмїт артып,
анын ишине баа берїїгє ашыгат. Жаўы министр дайындалган сайын анын ишине кєз салып турат.

калгандыгы чындык. Жогорку
Кеўеште Гїлнара Баатырованын
талапкерлиги каралып жатканда да так ушул маселе кєтєрїлїп,
жаўы министрге медициналык
жардамдардын, анализдердин
баасын тємєндєтїї, коррупциялык схемаларды жоюу, саясатка аралашпай, элдин саламаттыгы менен алектенїї тапшырмасы
берилди. Баатырова бул кемчиликтерди жоюуга аракет кыларын, кєйгєйдї жакшы тїшїнїп,
билерин айтты.

РЕФОРМАЛАР ЖАНА
ПРОГРАММАЛАР

Аталган
министрликти
1930-жылдардын соўунан тарта 23 министр башкарган. Гїлнара Баатырова аял кишилерден чыккан тєртїнчї министр
болмокчу. Анын алдында министрликти жетектеген Алымкадыр Бейшеналиев элдин эсинде єзгєчє министр катары калды. Анын реформа жасоого болгон аракети кїч болуп, кєп кєйгєйлєрдї жайгарууга белсенгени
кєпчїлїктїн кєўїл чордонунда
болуп турду. Пикирин коомчулуктун алдында ачык айткан министр элге медицина тармагындагы катылуу сырларды ачыктап, тармактын монополисттерине чабуул жасаганга да чамынып
кєрдї. Айрым маселелерде аша
чаап, коомчулуктун сынына да
кабылды. Айтор, бул министрдин убагында кєп окуялар болду.

Жогоруда аты аталган министрлердин ичинен Талантбек Батыралиев кызматка дайындалганда да эл арасында “Батыралиев
министр-реформатор болот. Ал
тармакты кєтєрє алат деген” кептер айтылган. Бирок, їмїттєр иш жїзїнє ашкан эмес.

КЄЙГЄЙДЇ
ТЇШЇНЇП,
КЕМЧИЛИКТЕРДИ
ЖОЁЛУ
Саламаттык сактоо министрлигин 30 жыл ичинде 13 министр башкарса да медицинадагы кєйгєйлєр толук жоюлган жок. Айрым тармактары
єнїгїї жолуна тїшкєнї менен
адамдардын ден соолугу акыркы учурларда акчага байланып

Саламаттык сактоо системасы эгемендїїлїк алгандан кийин
кризиске кабылды. Єз алдынча
жашап кетїїгє аракет кылган
тармакта реформаларды жасоо
1996-жылдан кийин гана башталган. Алгач 1996-2001-жылы “Манас” программасы кабыл алынып, Саламаттык сактоо секторун реформалоо – 1, 2
долбоорлору ишке кирген. Долбоор Дїйнєлїк банк тарабынан
каржыланып, миллиондогон
долларлар сарпталган. «Саламаттык сактоо секторун реформалоо – 2» долбооруна Дїйнєлїк банктын Эл аралык кызматташтык департаменти – 18,0 млн
АКШ долларын бєлгєн.
2006-2013-жылдарга Саламаттык сактоону реформалоонун
улуттук программасынын алкагында «Саламаттык сактоо жана социалдык коргоо», "Манас
таалими" долбоору ишке кирген.
Аны каржылоо 106,7 млн доллар
деп белгиленген. 2012-2018-жылдары “Ден соолук” Улуттук
программасынын долбоорунун
алкагында иштер жїргєн.
Кийин 2019-2030-жылдарга
калктын саламаттыгын сактоо
жана саламаттык сактоо тутумун
єнїктїрїї боюнча «Дени сак эл
– єнїккєн єлкє» программасы

кабыл алынган. Бул программаны аткарууга 37,0 млн АКШ доллары бєлїнгєн. Азыр министрлик дал ушул программанын алкагында иш алып барат. Ошентип, министрлик 31 жыл аралыгында медицина тармагын єнїктїрїїдє Улуттук программанын
алкагында иштеди.
Аларды ишке ашырууга миллиондогон сомдор эмес, долларлар жумшалган. Бирок бул
программалардын ичинен “Манас” программасы гана жакшы
натыйжа бергендиги айтылып
жїрєт.
Программанын алкагында
1996-2005-жылдары їй-бїлєлїк
медицина институту киргизилип, бїтїндєй єлкє боюнча їйбїлєлїк дарыгерлер топтору тїзїлгєн. 2700гє жакын терапевт,
педиатр, акушер-гинекологдор
їй-бїлєлїк медицина боюнча кыска мєєнєттїї курстарда кайра окутулган. Їй-бїлєлїк
дарыгерлер менен камсыздоо
2005-жылы 74%ды тїзгєн.
Андан кийин натыйжалуу иштеген программа катары «Ден
соолук» программасы аталган.
2012-2018-жылдары программа
жїрєк-кан тамыр ооруларын кєзємєлдєє, эне-баланын ден соолугун коргоо, кургак учукту жана башка дарттарды эмдєє аркылуу азайтууну кєздєгєн. Программа ишке ашырылгандан кийин 30-39 жаш курактагы адамдардын арасында жїрєк-кан тамыр ооруларынан улам болгон єлїм учурлары кыскарган.
Кургак учуктан, ошондой эле
инсульттан болгон єлїмдєрдїн кєрсєткїчтєрї тємєндєгєн.
Программалардын алкагында
єлкєдє пландык эмдєє (вакцинация) иштери да жакшы жїргїзїлгєн. Бирок, Улуттук программаларды ишке ашырууда аракеттер кєп кєрїлгєнї менен айрым медициналык кєйгєйлєр
дале ачык бойдон калып келди.
Алар: єлкєдє мамлекеттик бейтапканалардын диагностикалык
лабораторияларынын жоктугу,
коррупция, дары-дармектердин
сапатсыздыгы сыяктуу маселелер. Эми саламаттык сактоо тармагына дайындала турган министр бул кєйгєйлєрдї кєтєрїп
чыгып, маселени чечїїгє аракет
жасайт деп ишенебиз.

КУТУРМАДАН
САК БОЛУЎУЗ!
Ушул аптада Ош облусунун Араван
районунда 8 жаштагы бала кутурма
оорусуна шектелип, ооруканага
жаткырылды. Дарыгерлер баланын
абалы орто оор деп айтышууда.
Маалыматка караганда баланы мышык
тытып алган.
Эске салсак, 1-сентябрь кїнї БазарКоргон районунун 72 жаштагы тургуну
дарыгерлерге кайрылып, кутурма оорусуна чалдыкканы аныкталган. Карыяны бир ай мурун кїчїк тиштеп алгандыгы маалым болгон. Дарыгерлердин
аракетине карабай карыя каза болуп
калган. Жыл башында Аксы районунун
бир тургуну да кутурмадан каза тапкан.

Андыктан, Саламаттык сактоо министрлиги їй жаныбарларын эмдетїїнї жана
алар тиштеп же тытып алган учурларда
дароо дарыгерлерге кайрылуу керектигин эскертти.
Кутурма дартына адам їй жаныбарларын кармоо эрежелерин туура сактабагандан, малды жана башка жандыктарды убагында эмдебей жана медициналык жардамга кеч кайрылгандан улам
чалдыгат.
Кутурма кайдан жугат?
Оорулуу ит-мышыктардын, тїлкїкарышкырлардын жана башка айбанаттардын тиштешинен жана шилекейинен
жугат.

Кутурмага чалдыккан адамда пайда болуучу алгачкы белгилер:
• Тиштеген жердин жарасы толук
айыкса да ооруп, дїїлїгїп турат;
• Тиштеген жер сезгенип, кызарып,
шишийт;
• Дене табы 37,3 градуска чейин кєтєрїлєт;

• Суудан коркуу сезимдери пайда болот.
Жаныбарлардан зыян тарткан адам
жараны дароо жылуу суу менен самындап жуушу керек. Канды соруп
чыгарууга такыр болбойт.
Бетти даярдаган
Жазгїл КЕНЖЕТАЕВА
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"КЫРЧЫН – 70"
“Кырчын” журналынын башкы редактору,
акын Тынчтыкбек НУРМАНБЕТОВ:

“КЫРЧЫНДЫ”
КЫЙДЫРБАЙМЫН
КЫЙДЫЛАРГА”
Быйыл єспїрїмдєрдїн республикалык “Кырчын”, мурдагы “Жаш ленинчи” журналы
70 жылдык юбилейин белгилегени турат. Юбилейдин алдында журналдын башкы
редактору, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиўирген ишмер, акын
Тынчтыкбек Нурманбетовду кепке тарттык.

- Тынчтыкбек Асанкулович, быйыл
балдардын “Кырчын” журналы 70
жылдык мааракесин белгилейт. Адегенде журналдын тарыхына бир аз саресеп салып кетсеўиз.
- Тарыхый чындыкты, кырдаалды да
эске алыш керек. Журналдын башаты
тээ совет дооруна барып такалат. Журнал 1952-жылдын январь айынан тартып
Кыргызстан ЛКЖС БКнын органы болуп
чыга баштаган. Балдар акыны Муса Жангазиев биринчи редактору болгон. Андан
кийин балдар жазуучусу Шїкїрбек Бейшеналиев, белгилїї жазуучу Касым Каимов, Акматбек Солтобаев, акындар Смар
Шмеев, Жалил Садыков, Мариям Буларкиевалар жетектеп турган. Мариям Буларкиева эже 1987-жылдарга чейин башкы редактор болгон. Дал ошол жылдары
журнал телчигїї, калыптануу, єсїї жолдорун басып єткєн. Дээрлик 85 миў тираж
менен чыкчу. Балдардын кєркєм адабиятка болгон табитин калыптандырып, алардын жаш курагына ылайык келе турган
чыгармаларды жарыялап турган. Журналдын биринчи санынан тартып Тїгєлбай
Сыдыкбеков, Аалы Токомбаев, Темиркул
Їмєталиев, Абдрасул Токтомушев, Шїкїрбек Бейшеналиев, Кубаныч Акаевдин
чыгармалары жарык кєргєн. Ошол учурда
жаш акын болгон, кийинчерээк эл акындарына айланган дээрлик бардык акынжазуучулар катышып турган.
- Сиз “Кырчын” журналына качан,
кантип башкы редактор болуп калдыўыз? Кайсы жылдар эле?
- Жетимиш жыл деген оўой убакыт
эмес. Мурдагы “Жаш ленинчи”, азыркы
“Кырчын” журналында мен дээрлик 35
жылдан бери башкы редактор болуп иштеп келе жатам. Журнал менен тагдырлаш
болдум деп айтсам да болот. “Кырчын”
журналы жетимиш жылдан бери эл менен
эгиздей болуп, жаш муундарды, жеткинчектерди тарбиялоодо чоў эмгек сиўирди. Кантип редактор болуп калганымды
буга чейин эч бир жерде, эч кимге айткан
эмес элем. Ал учурда “Ала-Тоо”, “Чалкан”,
“Жаш ленинчи” журналдарында башкы
редактор болуп иштєє эмес, жєн эле катардагы кызматкер болуп иштєєнїн єзї
бакыт болгон. Редакциянын босогосун
аттап киргенден ыйбаа кылып турчубуз.
Ал жерде иштегендердин артынан суктана карап калар элек. Эсимде, 1985-жылы
“Жаш ленинчи” журналына бир бет ырларым чыкты. Кубанганыман тим эле жерге
баспай учуп жїрдїм. Журналды кїркєлєрдєн кайра-кайра сатып алып окуйм. Кїндєрдїн биринде 1987-жылы март айында болсо керек эле, Эркиндик гїлбагынан кыргыздын таланттуу жазуучусу Тєлєгєн Касымбековду жолуктуруп калдым.
Тєкєм ал кезде куугун-сїргїндєн кутулуп, ВААПка жетекчи болуп барып калган. Мага кайрылып: “Ай, бала, сен редактор болосуўбу?” деп сурады. Оозум ачылып калды. “Каякка?” десем, “Жаш ленинчи” журналына" деди. Аябай айрантаў калдым. “Кантип?” десем, “анда сен
мага эртеў жумушка келчи” деди. ВААП
ошол кезде азыркы “Аманбанк” турган
жерде болчу. Тєкєм Кыргызстан ЛКЖС

БКнын идеология боюнча секретары Эркин Мухтаровичке кирип “Жаш ленинчи”
журналына беш-алты айдан бери редактор жок, бош турат. Бир шахтердун баласы бар, єзїм окууга єткєрїп, кєз салып
жїрєм. Єзї ыр жазат. Ошонун талапкерлигин карап кєрбєйсїўєрбї” деп мени айтыптыр. Анда Эркин Мухтарович “макул,
сиз айткан жигит мага бир келсинчи, єзї
менен сїйлєшїп кєрєйїн” дептир. Ошондон он-он беш кїн єткєндєн кийин Кыргызстан ЛКЖС Борбордук Комитетинин
1-секретары Тынычбек Табылдиевич мени чакырып калды. Кечки саат 5ке чакырган эле. Келсем жок экен. Кыргызстан КП
Борбордук Комитетинин пленумуна катышып жїргєн экен. Мен саат 7ге чейин кєшєрїп кїтїп олтурдум. Бир убакта келип
калды. Анан сїйлєшїп жон-терими байкап кєрдї да, минтип айтты: “Тынчтыкбек
Асанкулович, макул мен сизди ишке алайын, бирок, сиз эртеў эле мага їй сурап
келбейсизби?” деди. Мен “жок, келбейм”
дедим. Акыркы шылтоо ошол эле. Анткени, мага атаандаш чыккан башка талапкерлер да бар болчу. Андан кийин деломду
кєтєрїп алып Москвага, ВЛКСМ Борбордук Комитетине аўгемелешїїгє бардым.
Ал кезде тартип ушундай болчу. Бардык
кызмат Москванын макулдугу менен чечилчї. Документ салынган конверт жабылган, бирок ичинде менин документим
бар экенин билем. Москвага барып їч кїн
жїрдїм. Казак, татар, башкыр, тїркмєн,
єзбек тилиндеги гезит-журналдардын баарын тартипке келтирип бердим. Їчїнчї кїнї Борбордук Комитеттин идеология боюнча Пальцев деген секретары бар
экен, ошол киши сизди кабыл алат деди.
Эшиктен “Саламатсызбы?” деп киргенимде эле “Вы до тех пор хвалите вашего Айтматова” деп калды. Мен бир азга эмне деп
жооп береримди билбей дендароо боло
тїштїм. Себеби, суроо кїтїїсїз берилди. Ошол кезде Айтматовдун “Кылым карытар бир кїн” романы жарыкка чыгып,
кызуу талкуу жїрїп жаткан. Мен да жєн
турбай: “Эгер Айтматов татыктуу болсо, эмне їчїн мактабашыбыз керек” десем эле, сектор башчысы менин бутумду
акырын басып, башын ийкеди. Мен жоошуй тїштїм. Анан ал “биз адегенде Прибалтиканы, андан кийин Кавказды жоготтук эле, эми кезек силерге келди” деди. Мен сєздїн тєркїнїн тїшїндїм. Кєрсє, дал ошол жылдары айкындуулук, ачык
айтуу деген желаргы жїрїп калган болчу.
Мен “эгер мага ишеним кєрсєтсєўїздєр,
ВЛКСМ БКнын он сегизинчи сьездинин
чечимдерин турмушка ашырууга болгон
кїчїмдї жумшайм” деп орусча билген сєздєрїмдї чала могол айтсам эле, кїлїп туруп кол коюп берди. Эми бул 1987-жылы
29-майда болгон иш. Ошондон так бир ай
єткєндєн кийин Борбордук Комитеттин
пленумунда мени “Жаш ленинчи” журналына башкы редактор кылып дайындашты. Мен анда отуз беш жашта элем. Ошол
мезгилден азыркы кїнгє чейин журнал
менен тагдырлаш болуп, чыгарып келатам. Союз мезгилинде басма сєзгє єзгєчє маани берилчї. Кєрдїўїзбї, жупкадай
журналдын башкы редактору болуш їчїн
Москвага барып макулдук алып келиштин єзїндє эмне деген саясат жатат. Мен

муну биринчи жолу сизге гана ачык айтып жатам, эсил кайранТєлєгєн Касымбековдун арбагы ыраазы болсун. Эркин
Мухтаровичтин да кєзї єтїп кетти, анын
да арбагы ыраазы болсун.
- Тынчтыкбек Асанкулович, СССРдин бийлиги жїрїп, анын идеологиясы кынтыксыз ишке ашып турган мезгилде сиз “кыргыз тилине мамлекеттик макам (статус) бериш керек” деген
ойду Кыргызстан ЛКЖС БКнын он алтынчы пленумунда айтып чыктыўыз.
Ал кезде антип айтып чыгыштын єзї
опурталдуу эмес беле? Мындай чечимге сиз кантип келдиўиз? Анын кесепети керт башыўызга тийип калат деп
ойлободуўузбу?
- Эне тил адамга эне сїтї менен кошо
келип кан-жанга сиўет эмеспи. Ошол кезде кыргыз тилдин абалы мышык ыйлай
турган абалда болчу. Ал кезде кыргыз
тили ашканадан, очоктун боюнан чыкпай калган. Бул менин кєкїрєгїмдї кєптєн бери єйїп жїргєн маселе болчу. Мен
ал кезде “Мугалимдер газетасында” иштейт элем. “Эне тилим” деген лирикалыкпублицистикалык поэма жазгамын:
Эл туруп эне тилин унуткан бар,
Эл безер атка конуп куруткан бар.
Эненин сїтїн эмип, тилин билбей,
Эненин-сай-сєєгїн сыздаткан бар.
Єгєє болуп єгєй берет дайыма,
Кїндїр-тїндїр тынчтык бербей жаныма.
Эки дїйнє унутууга акым жок,
Эне тилим сиўген каны-жаныма.
Камчы чаап абийириме айтпайм жалган,
Кыргыз бар кыргыз тилин билбей калган.
Кайгы жок караан калгыр мындан єткєн,
Билгенге мындан оор болбойт арман.
Ал 25 куплеттен турган поэма эле. Ошол
кезде Чыўгыз Айтматовдун борбордук
“Правда”, “Комсомольская правда” гезиттерине кош тилдїїлїк, эне тилге болгон
мамиле тууралуу макалалары жарык кєрє
баштаган. Ал кезде мен башкы редакторлук менен бирге Кыргызстан ЛКЖС БКнын мїчєсї да болуп калгамын. Ал кезде менин тил тууралуу айтканга акым да
жок болчу. Апсамат Масалиев Кыргызстан КП БКнын 1-секретары эле. Ал кезде жакшы болчу. Республиканын жетекчиси комсомолдун пленумдарына толук катышчу. Баягы Киселев, Семенов, Рябоконь
сыяктуу Москванын амири менен келген
2-3-секретарлар да катышып жаткан. Пленумда тєртїнчї болуп мага сєз берилип
калды. Мен комсомолдун райондук бєлїмдєрїнєн тартып борбордук аппаратка чейин иштєє стилин жакшыртыш керек деп айттым. Мында эч кандай маселе жок. Бирок, "жолдоштор, биз Конституцияга ылайык ал иш-чараларды эне тилибизде жїргїзїшїбїз керек. Биздин бєлїнїп, єз алдынча мамлекет болгонго да
укугубуз бар деп жазылып турат. Бирок,
биздин азыркы абалыбыз єтє эле оор бойдон калып жатат. Кыргыз тилинде шаарда
жалгыз 5-мектеп бар, бала бакчалар жок.
Кош тилдїїлїк жєнїндє маселе кєтєрїлдї эле, бирок ал жаатта да эч кандай иштер жїргєн жок. Улуттук журналистикага салым кошуп келе жаткан “Мугалимдер

газетасы”, “Кыргызстан пионери” сыяктуу гезиттер єз алдынчалуулугун жоготуп, жалаў котормо, дубляж болуп чыга
баштады. Ал же орусча эмес, же кыргызча
эмес. Же кыргыздын чекесин жылытпайт,
же орустун чекесин жылытпайт. Ушундай
арасат, ортосаар абалда калдык” деп айтканымда эле залда олтургандар менин сєзїмдї коштоп дїркїрєтє кол чаап жиберишти. Абсамат Масалиевич ордунан тура калып “эгерде Кыргызстан ЛКЖС БКнын мїчєсї кыргыз тил багытында жїрїп жаткан иштерди тїшїнбєсє, башка
киши кайдан билсин” деп айтып калды.
Мен да жєн турбай “Абсамат Масалиевич,
мен аны эў сонун билип эле турам, бирок
сиз менен биз орусча сїйлєшїп жатпайбызбы” деп орусча айттым. Ошентсем, элдер дагы кол чаап жиберишти. Сєзїмдї
бїтїп, трибунадан тїшїп кеттим. Аликбек Жекшенкулов комсомолдун секретары эле, “Тынчтыкбек Асанкулович, сиз
эмне Абсамат Масалиевич менен урушуп
кеттиўиз” деди. Мен єз оюмду айттым деп
жооп бердим. Танаписке чыктык. Комсомолдун Борбордук комитетинде иштеген
Замира Акбагышева менен Бактыгїл Каламбековалар Аксакалдар чайканасына
алып барып чай алып беришти. Кыргызстан КП БКнын 1-секретары нааразы болуп,
жанагинтип сєзїмдї бєлїп айтып жатса ойлонот экенсиў да. Бир заматта эркек досторум, тааныш-билиштерим качып жок болду. Менин жаныма эч ким жолобой калды.
Чайын ичтим, бирок тамагы єтпєй койду.
Танапистен кайра кирип баратканыбызда
Тынычбек Табылдиевич мени "бери кел"
деп чакырды. Єлдїм дедим. Анын ары жагында Апсамат Масалиевич туруптур. Учураштык. Колу тим эле пахтадай жумшак
экен. Азырга чейин эсимде. Анан Масалиев
“ай, Тынчтыкбек, сен єзї кандай баласыў,
бурч-бурчтан чыга калып эле кыйкыра бересиўерби. Тилге анчалык эле кїйєрман
экенсиў, ишти тынч эле бїтїрє бербейсиўби. Эмне, Масалиев кыргыз тилине каршы
дейсиўби? Бар, иштей бер, балам” деди. Уккан кулагыма ишенип, ишенбей, терим кургап, кургабай туруп калсам, артыман бирєє
сєгїп калды. Ал Эркин Муктарович экен.
Кийин мамлекеттик тилдин кабыл алынышынын 25 жылдыгына карата “Эл дєєлєтї – эне тил” деген кєлємдїї китеп чыкты.
Ошол китепке менин баягы сїйлєгєн сєзїм
“Тил тагдыры – эл тагдыры” деген ат менен
чыккан. Аны азыр окуп алып да коркуп кетем. Жаштыкка салып, мекенчилдик сезимим ойгонуп, ханга, бекке карабай айтып
жиберген экемин. Москвага барып келгениме 2 жыл болсо, Борбордук Комитетке мїчє болгонума 1 жыл боло элек болсо деп ойлонуп калдым. Эми кыргыз тили їчїн кызматтан кетсем кеттим да деп
калдым. Анан баштагы поэмамды кайра
улап минтип жаздым:
Эне тилим эчен кылым карыткан,
Эч ким аны єчїрє албайт тарыхтан.
Эне тилим эстелигим урабас,
Келбес жайга кеткенимде жарыктан.
(Уландысы бар)
Ємїрбек ТИЛЛЕБАЕВ
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КУТ ДААРЫГАН САРЫ-ЄЗЄН!
Аламїдїн райондук мамлекеттик администрациясынын
башчысы-аким Бактыбек АНАРКУЛОВ:

"БЫЙЫЛ ТЇШЇМ МОЛ БОЛДУ"
Анаркулов Бактыбек
Кочкоровичтин аталган
районго аким болуп
келгенине туура 1 жыл
болду. Жыл ичинде
экономикалык жана
социалдык кєрсєткїчтєр
кєтєрїлдї. Аракеттер
акыбетин берїїдє.
Райондун турмушундагы
жарк эткен жаўылыктар
тууралуу айтып олтурсак
сєз узак. Андыктан ток
этер жасалган иштердин
негизгилерине гана
токтолууну чечтик.
- Бактыбек Кочкорович, айтыла берип аягына чыкпай калган тїмєн тїйшїктєрдїн їстїндє иштєє, курч кєйгєйлєрдї чечїї жеўил болбойт. Мына ушул
багытта сєздї улантсак...
- Райондун эли-журту менен таанышуу мезгилинде жагдай алаканга салгандай белгилїї болуп чыга
келди. Жетишпестиктер, кемчиликтер арбын болгондуктан оболу
пландап алууну кєздєдїк. Райондун экономикалык жана социалдык программасын тїздїк. Ошондой эле айыл аймактардын программаларын иштеп чыгып, эришаркак иш жїргїзє баштадык. Албетте, социалдык курч кєйгєйлєрдї тизмектесек: мектеп, бала бакча, жол, электр энергиясы, таза суу
баш болгон муктаждыктар чыга
келет. Ар бир эл менен болгон жолугушууларда, жыйындарда туура
маселелер бутага тийип жатты. Куру убададан пайда чыкпасы белгилїї, андыктан кайсы гана милдеттерди албайлы тактап, мїмкїнчїлїктїн жетишинче аткарууга белсендик. Айтылган маселелерди чечїї їчїн албетте, биринчи кезекте каржы керек. Райондук єнїктїрїї фондун чыўдоо менен облустук єнїктїрїї фонду менен кызматташууну жолго салдык. Эл аралык алакаларды бекемдеп, тил табышуу айтарлык ролун ойноп жатты. Айрыкча араб туугандардын
кайрымдуулук фондулары менен
кызматташуу оў натыйжаларын
берїїдє.
Айталык, быйыл 2 жаўы мектеп салынды. Жыл этегине чейин
дагы 2 мектеп пайдаланууга берилет. Катар мамлекетинин кайрымдуулук фондусунун эсебинен
Пригородный айыл аймагында социалдык айыл курулууда. 25 їйбїлє їчїн заманбап їй салынууда,
ал муктаждарга берилет. Турмушу начар, багары жок жарандардын жаратын айтсак, алар биринчи
кезекте турак жайга муктаж. Ачыгын айтканда араб туугандардын

соопчулугуна кандай рахмат айтсак жарашат. Аталган курулуп жаткан айылда батирлерден тышкары мектеп, бала бакчалардын сааты чыгат. Учурда таза суу менен
камсыз кылуу жагын караштырып
жатабыз. Сентябрь айынын этегинде ачуу салтанатын жасайбыз.
Ушул эле айыл аймагына караштуу Озёрное айылында араб туугандардын кайрымдуулук фондусу
аркылуу жаўы мектеп салынууда.
Октябрь айында пайдаланууга берилет. Бул айылдын таза суу маселеси да чечилди. Андан сырткары
5 чакырым жол асфальтталды. Райондук фонддон 5 млн сом бердик.
Аламїдїн айыл аймагында кєп
жылдан бери таза суу маселеси
чечилбей келген. Каржынын тартыштыгынан кечеўдетилген. Мына эми райондук єнїктїрїї фондунун жана айыл аймактын єзїнїн каржылык салымы менен таза сууга болгон муктаждык чечилїїдє. Адамїдїн айыл аймагында
бир катар жакшы иштер илгерилеп
жатат. Учурдагы чоў кєйгєй транспорт меселеси. Айрыкча окуу жылы башталганда кичи автобустар
жїргїнчїлєргє толуп, окуучулар
батпай мектепке кечигип келгендер арбын. Ошондуктан айыл аймактын єз бюджетинин эсебинен
жергиликтїї элдин кызыкчылы-

келген. Мына эми облустук єнїктїрїї фондусу 10 млн сом бєлїп
берди. Андан тышкары демєєрчїлєрдїн колдоосу менен зарыл скважиналарды курууну баштадык.
Эл менен болгон жолугушууларда айыл турмушу менен кеў-кесири
таанышууга туура келди. Єкїнгєнїм, айыл маданияты артта калыптыр. Айылдарда алгылыктуу
маданий жайлар жок, кєздєн учат.
Баса, быйыл Эгемендїїлїгїбїздїн 31-жылын залкар инсан Байтик баатырдын 200 жылдыгы менен биргеликте белгиледик. Байтик баатырдын киндик каны тамган жери Аламїдїн району болгондуктан, биз айрыкча даярдык жана
уюштуруу иштерине чын дилден
катыштык. Баатырдын атын алып
жїргєн Байтик айыл аймагында
жасалчу иштер кєп экен.
Байтик айылында тээ союз учурунда курулган 2 кабат маданият
їйїнїн эскилиги жеткен. Кароосуз
калган. Мына ушул маданият їйїн
кайрадан куруу иштери жанданды.
Облустук єнїктїрїї фондунан 11
млн сом жана райондук єнїктїрїї
фондунан 1,5 млн сом бєлїнїп, курулуш жумуштары кызуу темпте
жїрїїдє. Эми айта берсек район
боюнча алганда маданият жайларынын абалы начар. Маданиятсыз
жашоо мїмкїн эмес. Билим берїї,

Алдыўкы мугалимдер сыйланды
гы їчїн автобустарды сатып алуунун астында турабыз. Аламїдїн
айыл аймагындагы мындай саамалыктарды башка айыл аймактарында да жайылтуу келечектеги
ишибиз. Борборго жакын жайгашкандыгыбыздан улам республикабыздын туш-тарабынан келгендер кєп. Ички миграциянын агымы кїч. Ушул эле Аламїдїн айыл
аймагына АРИС долбоорунун алкагында балдардын ден соолугун
чыўдоочу борборду куруудабыз.
Чатырлары жабылып калды. 8,5
млн сом жумшалууда.
Таш-Дєбє айылында 15-20 жылдан бери суу маселеси чечилбей

медицина жана башка тармактар
кандай баалуу жана зарыл болсо,
маданият тармагы да ошондой зарыл экендиги талашсыз чындык.
Районубуздагы алдыўкы айыл
аймактардын бири Лебединовкада
жылыштар арбын. Кєчєлєрїн аралап кєркїнє кєзїў тоёт. Жакында 4 кєчє жаркырап асфальтталды. Мында жаўы конуштарда жашагандарга камкордук Аламїдїн
айыл аймагынан мурда эле башталган. Єз бюджеттеринин эсебинен 4 автобус алышкан. Жаўы конуштарда жашаган окуучулардын,
жалпы эле жїргїнчїлєрдїн жол
азабы жеўилдеди.

Талаачылык иштерди кыдыруу учурунан

Бул айыл аймак борборубузга
жакын жашагандыктан шаардыктардан кем калбай жашоого максат кылышкан. Тазалыкка айрыкча кєўїл бурушат. Экофонддон 4
таштанды чыгаруучу техникаларды алышты.
- Ар бир айыл аймактардын
єнїгїїсї барып-келип эле каржыга барып такалат. Андыктан жергиликтїї бюджеттерди чыўдоо зарыл. Аракеттериўиздердин акыбети кайта баштаптыр. Каржалбай жашоонун
сыры эмнеде?
- Каржы демекчи ар бир айыл
аймактарынын жергиликтїї бюджеттерин чыўдоого тийишпиз. Биринчи бирден-бир максатыбыз дотацияда турган айыл аймактарын
чабал кєрсєткїчтєрдєн чыгаруу.
Экономикалык жана социалдык
жактан єнїктїрмєйїнчє жергиликтїї бюджеттерди чыўдай албайбыз. Аракеттерибиздин жыйынтыгы чыгууда. Дотацияда 4
айыл аймак болгон болсо, мындан 2 айыл аймагы чыкты. Жыл
этегине чейин дагы 1 айыл аймагы чыгууга тийиш. Жергиликтїї
бюджеттерди кєтєрїї максатында
єндїрїштїк ишканалардын келишимдерин салык, статистика жана
башка тийиштїї мекемелер менен
биргеликте кайрадан карап жатабыз. Жагдайларга жараша тиги же
бул обьекттерди кайрадан инвентиризациялоону колго алуудабыз.
Аракеттерибиз текке кетпеди. Жергиликтїї бюджетти 58
млн сомго кєтєрдїк. Бул жакшы
кєрсєткїч. Жакында Васильевка
айыл аймагы дотациядан чыкканы калды. Бул аймакта 100 адамдык тигїї цехи ачылды. Быйыл
жыл башынан бери 17 жаўы ишкана ачылып, 500 жаўы жумушчу орун пайда болду. Мындай кадамдарга мындан ары да бара беребиз. Башкалардан суранбай єз
бюджетибизди жумшап жол курсак, бала бакчаларды салсак албетте, жакшы болмок. Изденїїсїз ийгиликтер келбейт.
- Кїтїрєгєн кїз да аяктап баратат. Кырманыўыздар кызылга толдубу?
- Быйылкыдай мурдагы жылдары мол тїшїм алган эмеспиз.
Себеби, мамлекет тарабынан жер
иштетип, мал баккандарга баба
дыйкан, фермерлерге камкордуктар тийиштїї деўгээлде кєрїлбєгєн. Ал эми быйыл мамлекет тарабынан аз пайыз менен берилген

насыялардын, сапаттуу їрєндєрдїн натыйжасында мээнеттерибиз
акталды.
Мол тїшїм алуу їчїн сугат суу
жетиштїї болууга тийиш. Тилекке каршы, буга чейин сугат жана
ирригациялык тармактарга да жетиштїї дегээлде камкордуктар кєрїлгєн эмес. Быйыл биздин райондун сугат жана ирригациялык тармагына жетиштїї каржы бєлїндї.
1,5 млн сомду максаттуу пайдаланууга жетиштик. Ички чарбалык
каналдар, арыктар нечен жылдан
бери каралбай калган экен. Ашар
ыкмасы менен ынтымакта тазалап
алдык. Сугат суунун саатын ачып,
каналдар, бассейндер, суу сактагычтар, кєлмєлєр тазаланып сууга болгон мамиле тїп тамырынан жакшырды. Сугатсыз тїшїм
болбойт турбайбы, быйыл жаан
да, суу да жетиштїї болгондуктан ташка чейин чєп чыгып, тїшїм биздин райондо зор болду. 14
миў гектарга кылкандуу дан эгиндери айдалган. Ар гектар аянттан
80 центнерден тїшїм алгандар да
бар. Кайракынын ар гектарынан 25
центнерден, орто эсеп менен алганда ар гектар аянттан 50 центнерге чейин алдык. Буйруса, келерки
жылы сапаттуу їрєндєр менен єзїбїздї толук камсыздоого тийишпиз. Сапаттуу їрєндєр менен камсыз кылуучу кооперативдик чарбаларыбызды чыўдап, шарттарын
жакшыртабыз.
- Алдыда кандай максаттарыўыздар бар?
- Биздин райондогу олуттуу маселелердин туу башында жер маселеси турат. Мыйзамдуу жана мыйзамсыз жерлердин айланасындагы кемчиликтерди толук чечїїгє
кириштик. Бизге 10 миўден ашык
арыздар келип тїшкєн. Баары мына ушул жерге байланыштуу. Учурда комиссия иштеп жатат. Мыйзам
чегинде чечип алсак, арыздангандардын саны кыскарат.
Биздин район кєп улуттан куралган. Демек, бизге ынтымак абадай зарыл. Бардык салтанат, майрамдарда калк кызыкчылыгын
кєздєгєн иш-чараларда баарыбыз
бир їй-бїлєдєй катышып, достукту
бекемдейбиз. Кандай гана спорттук иш-чаралар, мелдештер болбосун моралдык жана материалдык
колдоолорду кєрсєтєбїз. Эл їмїтїн актоого бардык мїмкїнчїлїктєрдї жумшай беребиз.
Айчїрєк МАКЕШОВА
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ААЛАМГА ЖОЛ АЙЫЛДАН БАШТАЛАТ
Шамуратов Азизбек
Гыламидинович Ноокат
районундагы Бел айыл
єкмєтїндєгї Бел айылында
1987-жылы 3-январда
жарык дїйнєгє келген. Орто
мектепти аяктаган соў,
2004-жылы ОшМУнун тарыхюридика факультетинин
бажы бєлїмїнє тапшырып,
ийгиликтїї аяктайт.
2009–2011-жылы Ноокат
райондук прокуратурасында
коомдук жардамчы,
2011–2020-жылдары
«Кыргыз почтасы»
Мамлекеттик
ишканасынын Ноокат
райондук филиалынын
«Борбаш» байланыш
бєлїмїнїн башчысы,
2010–2020-жылдары
«Бел» айылдык Кеўешинин
депутаты, 2020-ж.
«Бел» айыл єкмєтїнїн
башчысынын орун басары
болуп эмгектенген.
2022-жылдын
11-майында, Ноокат
райондук мамлекеттик
администрациясынын
башчысы-акимдин буйругу
менен Азизбек Шамуратов
Он-Эки-Бел айыл єкмєтїнїн
жетекчиси болуп
дайындалат.
Азизбек мырза
адамгерчиликтїї, єз ишине
так, жоопкерчиликти сезе
билген, уюштуруучулук
жєндємї бар жетекчи.
Музыка угууну, китеп
окуганды жана спорт менен
машыкканды жактырат.
Їй- бїлєлїї, бир уул, бир
кызды ємїрлїк жубайы экєє
тарбиялашууда.

АЙЫЛДА
АЛГЫЛЫКТУУ
ИШТЕР КЄП
Ноокат районундагы Он-ЭкиБел айыл єкмєтїндє ушул мезгилге чейин кєптєгєн жетекчилер иштеп кетишкен. Алардын
иштеди деген гана аты болбосо,
кєзгє кєрїнїктїї бир иш кылганын байкабадык. Ал эми учурда жогорку билимдїї, жаш, эл
менен тил табышып иштей билген, элдин мїдєєсїн канааттандырууга бел байлаган Азизбек
Шамуратов айыл єкмєтїнїн жетекчилигине келди.
Айыл єкмєтїнїн эшигинин алдында брусчаткалар бастырылган. Имараттын ичине «Бирдиктїї терезе», «Айыл банктын»
терминалы орнотулган. Айылдын тургундары алыскы райондун борборуна убара болуп барышпастан, ар кандай тєлємдєрдї терминал аркылуу тєлєшїп,
айылдын эли ыраазы.
Айыл єкмєтїнїн эскирген иш
бєлмєлєрї ремонттолуп, жаўы

ИШКЕРЛЕРДИН
ЖАРДАМЫ ЧОЎ

Он-Эки-Бел айыл єкмєтїнїн
башчысы Азизбек ШАМУРАТОВ:

Быйылкы жылы айыл аймагында жалпысынан алганда 21
жеке ишкананын жетекчилери
єз ишмердїїлїгїн мыкты жїргїзїшїп, 49 жаранды жумуш орду менен камсыздашты.
Ишкерлер тарабынан Он-ЭкиМойнок айылына 7 млн сомдук
соода борборунун курулуш иштери бїткєрїлдї. Мырза-Найман
айылына курулуп жаткан эс
алуучу жайдын курулуш иштери да аяктоо алдында турат.
Ошондой эле А.Нарматов
атындагы «Єрнєк» орто мектебинин спорт залы жана ашканасынын курулуш иштери жїргїзїлїп жатат.
Кыргыз
Республикасынын Президенти С. Жапаров
«2022-жылды Тоолордун экосистемасын коргоо жана климаттык туруктуулук жылы» деп жа-

ВИЧ-СПИД оорусу менен ооругандарга 60 000 сом єлчємїндє
жардамдар берилди.
Айыл єкмєттїн жетекчилиги тарабынан ар кандай даталуу майрамдарда єткєрїлє турган иш-чараларга жергиликтїї
бюджеттин эсебинен акча каражаты бєлїнїп турат.

САНАРИПТЕШТИРЇЇ
КОЛГО АЛЫНГАН
Он-Эки-Бел айыл єкмєтїндє
2022-жыл «Санарип Кыргызстан,
2019-2023» Санарип Кыргызстан
концепциясын ишке ашыруу жєнїндєгї буйругун ишке ашырууга карата айыл аймагындагы
билим берїї мекемелерине видео
кєзємєлдєр жана айыл єкмєтїнїн имаратында калкка кызмат
кєрсєтїїнї электрондоштуруу
жана санариптештирїїнї жакшы жолго коюшкан. Санарип-

«ЭМГЕГИМДИ, БИЛИМИМДИ АЙЫЛДЫ
ЄНЇКТЇРЇЇГЄ ЖУМШАЙМ»

Жанара Абдивасова, айыл
єкмєтїнїн жооптуу катчысы
эмеректер менен толукталган. Ал
эми кызматкерлер болсо, айылдын тургундары менен тыгыз
байланышта иш алып барышат.
Алардын суроолоруна жооп берип, тиешелїї жерге барууга багыттап сылык мамиле жасашат.
Ар бир кызматкер компьютер
менен иштейт.
Он-Эки-Бел айыл єкмєтїндє 2022-жылдын алты айында
бир топ алгылыктуу иштер аткарылды. Айта кетсек, Эл аралык долбоорлор менен иштешип,
инвестиция тартуунун кєлємїн
жогорулатышып, натыйжада
бир канча ишканаларды ачышты. Аткарылган иштер боюнча айтсак, 2021-жылдын он эки
айында салыктын 8 тїрї боюнча жеткирилген план тапшырма 2113,9 миў сом болсо, иш жїзїндє 2275,4 миў сом жыйналып,
тапшырма 107,6 пайызга аткарылган.

Он-Эки-Бел айыл єкмєтїнїн кире бериши

Айыл єкмєттїн жамааты

АЗЫК-ТЇЛЇК
НЕГИЗГИ МАСЕЛЕ
Азык-тїлїк коопсуздугун камсыз кылуу боюнча тїзїлгєн индикативдик пландын негизинде
308 гектар аянтка себилген кїздїк буудай азоттук минерал жер
семирткичтер менен азыктандырылды. Быйылкы жылы жазгы
талаа жумуштарынын алкагында
83 гектар аянтка жазгы кылкандуу дан эгиндери себилип, дыйкандар аны жыйнап алышты. Андан сырткары малга тоют болчу
жїгєрїнї эгишти. 71 гектар картошка, 93 гектар жашылча эгишти. Айыл аймагынын сугат жана
айдоо жерлеринде пайдаланбай
калган бош жерлер жок. Айыл аймагынын 211 гектар аянтына айдалган кєп жылдык чєптєрдїн
тїшїмдїїлїгї орточо. Кылкандуу дан эгиндерин оруп-жыйноо
иштери жемиштїї болду.

рыялаганына байланыштуу, тоолорду єнїктїрїї максатында Нарай айылынын жайытына 2000
тїп мисте жана бадам кєчєттєрї отургузулду. Ошондой эле жайытка 5000 тїп Повлония дарагы
багбандар тарабынан тигилди.
Он-Эки-Бел айыл єкмєтїнїн
аймагындагы ички айылдагы 13
километр аралыктагы арыктар
тазаланып, жол жээгине эгилген бак-дарактар кесилип, жолдор кеўейтилди.
Нарай айылында «CASA 1000» долбоору аркылуу 4 даана
КТП-400, 46 даана столбалар жана 1980 метр электр чубалгылары, электр жабдуулары алынып
берилип, пайдаланууга берилди.
Он-Эки-Бел айыл єкмєтїнїн
элди социалдык жактан коргоо
бєлїмїнїн жетектєєчї адисинин
2022-жыл їчїн бекитилген ишпланын аткаруу жана жергиликтїї жашоочулардын социалдык
абалын жакшыртуу айыл єкмєтїнїн социалдык маселелери
боюнча комиссия курамын жаўылоо їчїн отурум єткєрїлїп,
жыйынтыгында комиссия курамы жаўыланды. Материалдык
жактан жардам сурагандарга,
мыйзамдын чегинде, айыл єкмєтїнїн жетекчилиги тарабынан
иш-кагаздары иштелип чыгып,
кайрылган жарандарга 14000 сом
акчалай жардам берилди.
«Ден соолук – ємїр булагы»
демекчи, ооруган жарандарга
да камкордук кєрїп турушат.
Айрыкча, кургак учук менен
ооруган жарандарга 18000 сом,

тештирїї їчїн айыл єкмєтїндє
иштеген кызматкерлерди интернет жана компьютер менен камсыз кылуу їчїн 264000 сом акча
каражаты жергиликтїї бюджеттин эсебинен каралган.
Кыргыз Республикасынын
2021-жылдын ноябрь айындагы Эл жана турак жай фондунун протоколундагы бекитилген календардык планда кєрсєтїлгєн иш-чараларды аткаруу
максатында айыл єкмєтї тарабынан тємєнкїдєй иштер жасалды.
Айыл аймагында турак жай жана
эл каттоо боюнча айыл єкмєтїнїн
башкы адистери жана айыл башчыларынан турган атайын комиссия тїзїлдї. Айыл аймагындагы кєчєлєр жана турак їйлєр такталып,
такта жана номер илинбеген кєчєлєргє номерлер коюлду. 2022-жылдын 25-мартынан 3-апрелине чейинки мезгилде турак жай фондун каттоо боюнча жергиликтїї
бюджеттин эсебинен 52000 сом
бєлїнїп берилди.
Быйылкы жылы Он-Эки-Бел
айыл аймагынын Нарай айылындагы «Жаш жеткинчек» балдар бакчасы буга чейин да, азыр
да Нарай орто мектебинин эски
имаратында жайгашып келет.
Андыктан 2022-жылдын экинчи жарымында 100 орундуу жаўы балдар бакчасынын имаратынын курулуш иштери башталды.
Нарай айылына «CASA - 1000»
долбоору аркылуу толук эмес орто мектепти куруу иштери пландалууда. Учурда документтерди
даярдоо иштери жїргїзїлїп жатат. Ал эми салык тєлєє боюнча айта кетсек, быйылкы жылдын алты айында берилген плантапшырманы 181%га аткарышып, райондо эў алдыўкы кєрсєткїчкє ээ болушту.
Жогорудагыдай ийгиликтерге жетишїїдє айыл єкмєтїнїн
жамаатынын да эмгектери чоў.
Алардын катарына кєп жылдан
бери иштеген башкы эсепчи –
Каныкей Парманова, жооптуу
катчы – Жанара Абдивасова, Нарай айылынын айыл башчысы –
Кудайберди Анарбаев ж.б. кирет.
Бурма ЫСАКОВА,
Кыргызстан журналисттер
кошуунунун мїчєсї
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АДАЛ ЭМГЕК АСТЫЎА АТ, ЇСТЇЎЄ ТОН

ЫСАК КОЧКОРБАЕВ –
"НОВОКЫРГЫЗ" ТАЗА КАНДУУ,
АСЫЛ ТУКУМ ЖЫЛКЫНЫН
НЕГИЗДЄЄЧЇСЇ
(Башталышы гезиттин 80-санында)
Адегенде тулпарды Исхак Раззаков минет.
Ал ээрдин башын сол колу менен кармап,
сол бутун їзєўгїгє коюп секирип мингенде, кїлїк дароо чогулган кєп жылкыларды
кєздєй чуркап, тизгин аттын башынан ылдый тїшїп кетет. Ошондо Исхак сол жагына эўкейип тизгинге сол колу менен жетип
илип алат. Карап турган элге ал жыгылып
бараткандай болгон. Исхак кичинекей кезинен ат минип чоўойгонун кєргєздї. Ат минбеген киши мындай учурда, жыгылып калбас їчїн ээрдин башын эки колу менен кармайт эле. Исхак кїлїктї тизгин менен тартып, кайра буруп бир айланып келип, тулпарды Будённыйга берет.
Маршал жылкынын жалын сылап, їзєўгїгє бутун койбой эле, сол колу менен ээрдин
башын кармап, атка секирип минип, тизгинди колго алып, алыска чейин чаап келип, аттан секирип тїшїп, тулпардын жалын сылап мындай деген: - "Чыдамкай кїлїк экен,
бирок кичинекей", – деп жылкылардын даанышманы маршал Будённый єзї менен кошо ала келген таза кандуу дончак тукумунан Зофир жана Жосир деген эки айгырды
"Кеўеш" колхозуна белекке берет.
Ошондо Будённый берген Кертєбєл тулпарды Осмонкул Бєлєбалаев айтышта Калык Акиевге мындай деп ырдайт:
Жээрде кашка аттарыў
Шамалбы, желби, куюнбу?
Кїпїлдєтє мактасаў,
Олтурган элдин баарысы,
Кїлїк го деп туюнду.
Москвадан кечээ эле,
Будённый келип жактырган,
Мойнуна бермет тактырган.
"Кеўеш" колхоз айгыры,
Кертєбєлдєн кыйынбы?
Намыс кылбай аксакал
Аралап кел бир барып
Асыл-тукум уюмду.
Жылкыбыз канча кїч берет,
Уйларым тонна сїт берет.

КЄК БЄРЇ
Кїлїктєрдї кєргєзгєндєн кийин, Сыдык
аксакалдын буйругу боюнча кєк бєрї деп
эскерет улакчы Жумакматтын жубайы Садаш апа. Маршал Семен Будённый, Казакстандын Жогорку Кеўешинин тєрагасы, Кыргызстандын Министрлер советинин тєрагасы Исхак Раззаков, "Кеўеш" колхозунун
башкармасы Ысак Кочкорбаев дєбєдє єздєрїнчє кобурашып турганда Ысак Будённыйга мындай деди:
- Мурун кєчмєн кыргыздардын малчыларында мылтыктары жок болгондуктан
карышкырлардан малды сактап калыш
їчїн эр жигиттер кїлїк аттарга минип,

карышкырларды кубалап, камчы менен чапкылап єлтїрїшкєндєн кийин, ат їстїндє биринен бири сала тартышып кетишчї экен.
Азыр кєк бєрї (карышкырдын) ордуна
улак тартыш болуп, улуттук оюнга айланган деп Ысак орусча, кыргызча айтып, Будённыйга тїшїндїргєн.
Карышкырдын їйїрїндєй болуп Сынташ колхозунун кєк бєрїчїлєрї ат салышып, улакты алып келе жатышты. Ошондо
атактуу жылкычы-улакчы Байзак уулу Жумакмат єзїнїн улакчы-жылкычылары: Єтєгул уулу Курман, Малаш уулу Момбек, Чекир
уулу Турсункул, Абиир, Жаманкул менен алып
келе жаткан кєк бєрїчїлєрдїн алдынан тосуп
чыгышат. Теке улакты алып келе жаткандар,
тандалган, такшалган. Сынташ, Эпкин, Кызыл Желек (Нурманбет) айылдардын улакчылары болчу. Оў, сол жагынан тосуп чыккан биздин кеўештик улакчылар, теке улактын шыйрактарына чєєдєй жабышышты.
Биздин улакчы Турсункул єрттєй жанып,
тиштерине камчысын тиштеп, аты менен тик
качырып кирип барып, удаалаш жетип, теке улактын алдынкы колунан алды. Жулкуп
алып, ат жалына ашырарда колунан шалак
этип тїшїп кетти. Теке улак тїшкєндє аны
жерден эўип ала качышка туш-туштан баары умтулду... Жумакмат ат жалына єбєктєп
кїрєў аттын кулагына:
- Манас ата, ата арбактар колдой кєрсїн! –
деп камчы чаппай омуроосунан таптап сїйлєшїп баратты. Ордону айланганда кїрєў ат
кулагын жапырды. Жумакмат тїшїндї, камчысын оозуна тиштеп, сол колуна чылбыр
алды. Жерде жаткан теке улакка Жумакмат
жакындай берди. Ат туягына тебелене берип, топуракка булганып калыптыр. Турсункулга карап жандай чапкыла деди. Турсункул удаалаш чаап, жандай чапкандарга
тоскоолдук кылып жатты.
Кїрєў ат топ атчандардын арасына тизелеп
сойлоп кирип, ээсинин колуна улактын бир
жери илингенде, Жумакмат улакты толорсуктан алып кєтєрїп, ат жалына ашырып темингенде айт берип текедей жаныбар атырылып,
ыргып тура калып улакты алып жєнєгєн.
Сынташтын атактуу улакчысы, улакты
алдырып койгонуна ызалана ач карышкырдай болуп карала атынын соорусуна, мойнуна камчы басып, оў тескери айлана келип,
тиштери менен камчысын кырча тиштеп, ач
калган карышкырдай сол колу менен улактын алдыўкы бутунан кармап келе жатты.
Элдин кыйкырык-сїрєєсї кїчєдї, ар жамаат єз улакчыларынын атын атап, дем берип жатышты.
Теке улакты топтон сууруп чыккан Жумакмат, чоў коноктор турган жерге карай кїрєў аттын башын бурду. Оозундагы камчысынын єрїмїн кырча тиштеп, улакты бутунун оў такымына кысып, ат ойнотуп жїрдї.
“Ана, кєк бєрї эр жигиттин оюну!” – деп

Сыдык акем, куугунчуларга курчалган Жумакматты камчысы менен кєрсєтїп жатты.
- Жанагы кїрєў атын минип жїргєн кимдин уулу? – деп Исхак Раззаков жанындагы
їзєўгїлєш турган Ысактан сурады.
- Байзак уулу Жумакмат! – деди Ысак.
- Охо! Ат їстїндє олтурушу темирдей бекем
экен. Тегерегиндеги кєк бєрїчїлєргє жулдура
койбойт. Карачы топ жарып, суурулуп чыгып
келе жатканын! Жумакмат топтон суурулуп,
куйрук улаш, теке улактын астыўкы шыйрагынан тартып келе жаткан кєк бєрїчї (карышкыр) менен тартышты. Экєє бири-бирине сес
кєрсєтєт, аянышпай сєгїнїшїп, ыркырашып,
тырмак астынан кан чыкканча тартышып баратты. Жумакмат бир маалда оў бутун їзєўгїдєн чыгарып, кїрєў атты капталга чирене
тээп, бар кїчїн сала тартып, силкип жулуп
алып, кош колдоп, башынан єйдє бийик кєтєрїп, їзєўгїгє тура калып, желедей учкан кїрєў аты менен элдин кыйкырык-сїрєєсїндє
журт башчыларга бир аз жетпей теке улакты
ыргытты. Бул, ата-салттагы улуктарга жасалчу сый-урмат эле. Артынан жете келген улакчылар да тизгин тарта, Жумакматка катарлаш туруп калышат. Журт башчы, чоў коноктор улакчыларга карай кызыл акчаларын чачышты. Улакчылар жабыла аттарынан кїбїлїп тїшїп, акча талашка тїшїштї.
Жумакмат аттан тїшпєдї.
- Рахмат агалар! Мартабаўар улук болсун
журт башчылар! – деп кїрєў атты темингенде, эликтей так тїйїлїп, артка кош аягына тикеленип тура калып, астыўкы эки буту менен
асман чапчып, камчысын єйдє кєтєрїп, боюн
алга карай таштап элди кєздєй бастырды.
- Жумакмат! Жумакмат! – деген їндєр жаўырып эл толкуп кетти. Казак элинин журт
башчысы:
- Жумакмат баатыр экен, бай! Кызыл акчаларга карабады, дымагы кїчтїї, дээринде
бар жан экен. Улуктарга урмат кылып, кєк
бєрїнї таштаган ата-салт!
- Нарк-нусканы билген уулуўарга рахмат!
- Таанышалы, чакыргыла! - деди казак
элинин журт башчысы. Ысак Жумакматты
чакыртат. Жумакмат кїрєў атын ойнотуп
коноктордун алдына келет. Ысак:
- Жумакмат Байзак уулу, “Кеўеш” колхозунун атактуу жылкычысы, улакчы, фронтовик, согуштун ардагери. Маршал Будённый Кертєбєл тулпарын бастырып, "Кеўеш"
колхозуна белекке алып келген таза кандуу
дончак тукумундагы эки айгырды Жумакматка жакындап келип, колуна карматат.
- Фронтовик, пьеш? - дейт. Жумакмат башын ийкейт.
- Куйгула фронтовиктерге! – деп маршал
буйрук берип, ат їстїндє баарына куйдуртуп, мындай деп айткан:
- Биз согушту ушундай элин-жерин, мекенин сїйгєн баатырлар менен жеўдик”, - деп
баарын ичирген.
Казак элинен келген журт башчысы:
- Башкарма! Жумакмат иниўби? Ысак башын ийкеп:
- Жумакматтын атасы Тїлєгабыл-бай. Менин жездем болгон. Жумакмат атасынын
жылкылары менен колхозго кирип, атактуу жылкычы болуп, согушка барып, кайра жылкычы, улакчы болуп жїрєт.
- Халк бактысына туулган шер гой! Дээринде бар. Кєз тиймесин. Бар болсун. Бар
болсун! - деп жиберген казак тууган. Исхак
Раззаков Жумакматка жакындап келип:
- Экєєбїз теўтуш кєрїнєбїз. Ата-тегиў таза, бетинен нур чачкан, пейили кенен, ак кєўїл, адамгерчиликтїї, эмгекчил, айкєл, жакшы адам экенсиў. Жылкыны сїйїп, урматтап

жїргєн адамдын ички дїйнєсї таза, элинжерин сїйєт, улуктарды, улууларды урматтапсыйлайт. Мындай сапатка ээ болгон адам акчаны, байлыкты, мансапты сага окшоп карап
да койбойт. Мындай сапат баарынан жогору
турат. Ошондуктан биз балдарыбызга, неберелерибизге тизгинди беришибиз керек. Ата
бабабыздан калган чоў ырыскыны жоготпошубуз керек деп айткан Исхак Раззаков.
Улак тартыш бїткєндєн кийин Жумакмат
Байзак уулу, Курман Єтєгєн уулу, Момбек
Малаш уулу, Турсункул Чекир уулу, Сман
Белеген уулу, Жаманкул Абиир жана башка
жылкычыларыбыз чоў коноктордун алдынан "Кеўеш" колхозунун жылкыларын айдап єтїшєт. Їйїр, їйїр – 3500 кыргыз жылкыларды тоодон ылдый тїшїрїшїп, коноктордун алдынан єткєрїп жатканда, алардын
дїўгїрєтє дїбїртї алыска угулган.

"КЕЎЕШ" КОЛХОЗУНУН
ЖЫЛКЫЛАРЫНЫН
КЄРГЄЗМЄСЇ
Сыдык акем конокторду "Кеўеш" колхозунан чыккан, атагы Советтер Союзуна белгилїї болгон кїрєў аттын жанына келип:
- Кїрєў ат таза кандуу англия айгыры
менен Кула кыргыздын бээсинен чыккан
англо-кыргыз айгыры. Кїрєў аттын атасы
– таза кандуу англия тукумунан дїйнєгє
белгилїї болгон “Гипс” деген кїлїктїн небереси. Тулпар “Кїрєў ат” кєп жолу “Дерби”,
“Калинин”, “Будённый” кубокторун жеўип
алган жана башка эл аралык сыйлыктардын
ээси" деди Сыдык ата.
Кїрєў атты кєргєндєн кийин, конокторго тор жорго менен Кїрєў жоргону кєргєздї. Экєє теў американын таза кандуу атактуу рекордсмени рысак (жорго) Боба Дуглас
Привет деген аттын небереси.
Москва шаарында єткєн Бїткїл Союздук
айыл чарба кєргєзмєсїндє (ВДНХ) 1939,
1946-1949-жылдары катышып, чоў байгелерди алган. Кїрєў жорго менен тор жорго
їч жолу "Дерби" байгесин жеўип алган деди Сыдык акем.
Аягында конокторго кєк жайыкта оттоп
турган кыргыз жылкыларды кєргєзїп Сыдык атам мындай деген:
- Жаратылыш шартына, Ала-Тоонун аба
ырайына ылайыкташкан байыркы кыргыз
жылкысы – Карабайыр тукумундагы Кула
кыргыз аттар, атагы чыгып дїйнєнї дїўгїрєткєн ушул аттар, азыр азайып, жок болуп
баратат. Кыргыздын бул жылкылары чарчабаган, чыдамкайлуу, талыкпай тоого жїгїрєт.
Кыргыз жылкылары жыл бою жайытта жїрєт.
Тоют жок болгондо, кєп кїндєрї эч нерсе жебей жїрє берет. Кышында калыў кардын астынан, єздєрї буту менен тээп, тоют таап жешет. Бул жылкылардын туягынын тарамыштары, муундары бекем, шыйрактары кїчтїї.
Жайында жылкыларыбызды Суусамыр жайлоосунда багабыз. Абасы таза, салкын тєрдє,
тунук булак, мєўгї суудан ичет. Кыргыз жылкыларынын сапаттарын маршал Будённый єзгєчє белгиледи. Коноктор жал куйругу тєгїлгєн, кундуз кєкїлї жалтылдаган, туягы менен жер чапчып турган, жомоктогудай Кертєбєл кїрєў ат. Тор жоргону, Кїрєў жоргону
кєрїп, жылкыларды багып єстїргєн Ысак,
Сыдык, жылкычыларга ыраазы болуп, рахматын айтышкан.
Мекен Исак,
Ы.Кочкорбаев атындагы
музейдин директору
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2022-жылдын 9-сентябры
КОНТРАБАНДАГА ЖАНА ТОВАРЛАРДЫ
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН АЙМАГЫНА
ЭСЕПКЕ АЛЫНБАГАН ТАШЫП
КЕЛЇЇГЄ КАРШЫ КЇРЄШЇЇ БОЮНЧА
ЧАРАЛАР ЖЄНЇНДЄ

УЛУТТУК ТАЗАЛЫК КЇНЇ ЖАНА 2023-2025-ЖЫЛДАР МЕЗГИЛИНЕ
ТИРИЧИЛИК КАЛДЫКТАРЫН ИШТЕТЇЇ БОЮНЧА НАТЫЙЖАЛУУ
ИНФРАСТРУКТУРА ТЇЗЇЇ БОЮНЧА ИШ-АРАКЕТТЕР ПЛАНЫ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН

ЖАРЛЫГЫ
Óëóòòóê ýêîíîìèêàíûí êûçûê÷ûëûêòàðûí êîðãîîãî, êîíòðàáàíäàãà æàíà òîâàðëàðäû Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí àéìàãûíà ýñåïêå àëûíáàãàí òàøûï êåë¿¿ãº êàðøû ê¿ðºø¿¿ãº áàãûòòàëãàí ÷àðàëàðäû ê¿÷ºò¿¿ ìàêñàòûíäà, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Êîíñòèòóöèÿñûíûí 17, 66 æàíà 71-áåðåíåëåðèí æåòåê÷èëèêêå àëûï,
òîêòîì êûëàì:
1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè:
1) ¿÷¿í÷¿ ºëêºëºð æàíà Åâðàçèÿ ýêîíîìèêàëûê áèðëèãèíå ì¿÷º
ìàìëåêåòòåð ìåíåí ñîîäà æ¿ðã¿ç¿¿í¿í àëêàãûíäà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíà òàøûëûï êåë¿¿÷¿ (èìïîðòòîëóó÷ó) òîâàðëàðäû (æ¿êòºðä¿) òîëóê ýñåïêå àëóóíó êàìñûç êûëñûí;
2) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí àéìàãûíà êîíòðàáàíäàëûê æàíà/æå ýñåïêå àëûíáàãàí òàøûëûï êåëãåí òîâàðëàðäû (æ¿êòºðä¿), îøîíäîé ýëå ¿÷¿í÷¿ ºëêºëºð æàíà Åâðàçèÿ ýêîíîìèêàëûê
áèðëèãèíå ì¿÷º ìàìëåêåòòåð ìåíåí ñîîäà æ¿ðã¿ç¿¿í¿í àëêàãûíäà òîâàðëàðäû (æ¿êòºðä¿) êîíòðàáàíäàëûê æàíà/æå ýñåïêå àëûíáàãàí àëûï ºò¿¿ ¿÷¿í ïàéäàëàíûëãàí òðàíñïîðò êàðàæàòòàðûí êîíôèñêàöèÿëîîíó (àëûï êîþóíó) êàìñûç êûëóó
áîþí÷à Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìûéçàìäàðûíûí àëêàãûíäà ÷àðàëàðäû êºðñ¿í;
3) ¿÷¿í÷¿ ºëêºëºð æàíà Åâðàçèÿ ýêîíîìèêàëûê áèðëèãèíå ì¿÷º ìàìëåêåòòåð ìåíåí ñîîäà æ¿ðã¿ç¿¿í¿í àëêàãûíäà Êûðãûç
Ðåñïóáëèêàñûíûí àéìàãûíà òàøûëûï êåë¿¿÷¿ (èìïîðòòîëóó÷ó)
òîâàðëàðäû ýñåïêå àëóó áîþí÷à ñàëûê æàíà áàæû êûçìàòòàðûíûí ìààëûìàòòûê ñèñòåìàëàðûíûí ¿çã¿ëò¿êñ¿ç èøòåøèí,
ìààëûìàòòàðäû îíëàéí ðåæèìäå áåð¿¿í¿, òðàíñïîðò êàðàæàòòàðûíûí ìàìëåêåòòèê íîìåð áåëãèëåðèí òààíóó áîþí÷à àâòîìàòòàøòûðûëãàí êàìåðàëàð ìåíåí ºòêºð¿¿ ïóíêòòàðûí æàáäóóíó êàìñûç êûëñûí;
4) ¿÷¿í÷¿ ºëêºëºð æàíà Åâðàçèÿ ýêîíîìèêàëûê áèðëèãèíå ì¿÷º
ìàìëåêåòòåð ìåíåí ñîîäà æ¿ðã¿ç¿¿í¿í àëêàãûíäà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí àéìàãûíà òîâàðëàðäû òàøûï êåë¿¿ (èìïîðòòîî) áîþí÷à Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìûéçàìäàðûíûí ÷åíåìäåðèí áóçãàí
èìïîðòåðëîðäóí/òàøóó÷óëàðäûí òðàíñïîðò êàðàæàòòàðû ¿÷¿í àòàéûí òîêòîî÷ó æàéëàðäû êèðãèçñèí;
5) Åâðàçèÿ ýêîíîìèêàëûê áèðëèãèíå ì¿÷º ìàìëåêåòòåðäèí àéìàãûíàí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìàìëåêåòòèê ÷åê àðàñû àðêûëóó
¿÷¿í÷¿ ºëêºëºðãº áàðà æàòêàí òîâàðëàðäûí òðàíçèòòèê àãûìûíà
ê¿÷ºò¿ëãºí êîíòðîëäó êèðãèçñèí.
2. Áóë Æàðëûêòûí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí Ïðåçèäåíòòèí æàíà Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí ÷å÷èìäåðèí àòêàðóóíó êîíòðîëäîî
áàøêàðìàëûãûíà æ¿êòºëñ¿í.
3. Áóë Æàðëûê ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï æåòè ê¿í ºòêºíäºí êèéèí ê¿÷¿íº êèðåò.
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
Ïðåçèäåíòè
Ñ.ÆÀÏÀÐÎÂ
Áèøêåê ø., 2022-æûëäûí 5-ñåíòÿáðû, ÏÆ ¹304

Òàëàñ îáëóñóíóí Êàðà-Áóóðà ðàéîíóíà êàðàøòóó
Êàðà-Áóóðà àéûë ºêìºò¿í¿í àéìàãûíäà æàéãàøêàí
Òóðäàëèåâà Íóðèéëà Ñîâåòáåêîâíàãà æàíà àíûí
¿é-á¿ëºñ¿íº òèåøåë¿¿ áîëãîí 2008-æûëäûí
11-äåêàáðûíäà ¹024753 æåð ó÷àñòîãóíà (¿ë¿ø¿íº)
æåêå ìåí÷èê óêóãó æºí¿íäºã¿ ê¿áºë¿ã¿ æîãîëãîíäóãóíà
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç äåï òàáûëñûí.

Ï/Ï-040

ЖАРЛЫГЫ
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíäà àéëàíà-÷ºéðºí¿ êîðãîîíó, æàðàòûëûø ðåñóðñòàðûí ñàðàìæàëäóó ïàéäàëàíóóíó êàìñûç êûëóó, îøîíäîé ýëå ñàíèòàðäûê
æàíà ýêîëîãèÿëûê àáàëäû æàêøûðòóó æààòûíäàãû
ñàÿñàò ûðààòòóó èøêå àøûðûëóóäà.
Óøóíó ìåíåí áèðãå øààðëàðäà æàíà àéûëäûê
êàëêòóó êîíóøòàðäà òèðè÷èëèê êàëäûêòàðûí ÷îãóëòóó æàíà ÷ûãàðóó áîþí÷à êûçìàò êºðñºò¿¿ëºð
ìåíåí êàìñûç êûëóóíóí æåòèøñèçäèãè, òèðè÷èëèê
êàëäûêòàðûí, àíûí è÷èíäå êàòóó òèðè÷èëèê êàëäûêòàðûí èøòåò¿¿ æààòûíäàãû èíôðàñòðóêòóðàíûí êàíààòòàíäûðàðëûê ýìåñ àáàëû æàíà òèðè÷èëèê êàëäûêòàðûíûí ïîëèãîíäîðóíóí ñàíèòàðäûê æàíà ýêîëîãèÿëûê ÷åíåìäåðäèí òàëàïòàðûíà øàéêåø
êåëáåãåíäèãè áóë ÷ºéðºäº êîìïëåêñò¿¿ ÷àðàëàðäû
êºð¿¿í¿ òàëàï êûëàò.
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíäà òèðè÷èëèê êàëäûêòàðûí èøòåò¿¿ ìàñåëåëåðè á¿òê¿ë ä¿éíºäºã¿äºé ýëå
êóð÷ òóðàò. Êàëäûêòàð ýêîëîãèÿëûê êîîïñóçäóêêà æàíà æàðàíäàðäûí äåí ñîîëóãóíà êîðêóíó÷ òóóäóðãàí
ïðîáëåìàãà àéëàíóóäà. Àëàð àéëàíà-÷ºéðºãº, àíûí
è÷èíäå æåð ðåñóðñòàðûíà, æåð ¿ñò¿íäºã¿ æàíà æåð
àñòûíäàãû ñóóëàðãà, òîêîéëîðãî æàíà áàøêà ºñ¿ìä¿êòºðãº, îøîíäîé ýëå æàíûáàðëàðäûí æàøîî ÷ºéðºñ¿íº, àáàãà òåðñ òààñèðèí òèéãèçåò.
Òèðè÷èëèê êàëäûêòàðûí ÷îãóëòóó, òàøóó, óòèëäåøòèð¿¿, êàéðà èøòåò¿¿ æàíà êºì¿¿ áîþí÷à íàòûéæàëóó ñèñòåìàíû ò¿ç¿¿, êàëêòûí äåí ñîîëóãóíà æàíà
àéëàíà-÷ºéðºãº àëàðäûí çûÿíäóó òààñèðèí àëäûí
àëóó ìàêñàòûíäà, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Êîíñòèòóöèÿñûíûí 66, 71-áåðåíåëåðèí æåòåê÷èëèêêå
àëûï, òîêòîì êûëàì:
1. Óëóòòóê òàçàëûê ê¿í¿ áåëãèëåíñèí æàíà àë æûë
ñàéûí ñåíòÿáðäûí ¿÷¿í÷¿ èøåìáèñèíäå æàíà àïðåëäèí ¿÷¿í÷¿ èøåìáèñèíäå ºòêºð¿ëñ¿í.
2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí îáëóñòàðäàãû ûéãàðûì óêóêòóó ºê¿ëäºð¿, æåðãèëèêò¿¿
ìàìëåêåòòèê àäìèíèñòðàöèÿëàðäûí áàø÷ûëàðû,
øààðëàðäûí ìýðëåðè, àéûë àéìàêòàðûíûí áàø÷ûëàðû êîîìäóê óþìäàðäû, ýêîëîãèÿëûê àêòèâèñòòåðäè, ûêòûÿð÷ûëàðäû æàíà æàðàíäàðäû òàðòóó ìåíåí
øààðëàðäûí æàíà àéûëäûê êàëêòóó êîíóøòàðäûí
àéìàêòàðûíäà, àíûí è÷èíäå ìåí÷èãèíèí ò¿ð¿íº êàðàáàñòàí èøêàíàëàð, óþìäàð, ìåêåìåëåð ýýëåãåí
æàíà àëàðãà áåêèòèëèï áåðèëãåí àéìàêòàðäà, îøîíäîé ýëå æåêå êóðóëóø çîíàëàðûíäàãû êº÷ºëºðäº æàíà êîðîî àéìàêòàðûíäà òàëàïòàãûäàé ñàíèòàðäûê
àáàëäû æàíà òàðòèïòè êàìñûç êûëóó ìàêñàòûíäà
òèðè÷èëèê êàëäûêòàðûí òàçàëîî áîþí÷à èø-÷àðàëàðäû óþøòóðñóí.
3. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè 2022-æûëäûí 31-äåêàáðûíà ÷åéèí òºìºíê¿ íåãèçãè ìèëäåòòåðäè èøêå àøûðóóíó êàðàãàí
2023-2025-æûëäàð ìåçãèëèíå òèðè÷èëèê êàëäûêòàðûí èøòåò¿¿ áîþí÷à íàòûéæàëóó èíôðàñòðóêòóðàíû ò¿ç¿¿ áîþí÷à èø-àðàêåòòåð ïëàíûí áåêèòñèí:
- òèðè÷èëèê êàëäûêòàðûí, àíûí è÷èíäå êàòóó òèðè÷èëèê êàëäûêòàðûí èøòåò¿¿ æààòûíäà ìûéçàìäûê
áàçàíû æàíà ýêîíîìèêàëûê æºíãº ñàëóó ìåõàíèçìäåðèí ºðê¿íäºò¿¿;
- òèðè÷èëèê êàëäûêòàðûí ÷îãóëòóó æàíà ÷ûãàðóó
áîþí÷à êûçìàò êºðñºò¿¿ëºðä¿ íàòûéæàëóó óþø-

«АЭРОСТАР» ЖАБЫК АКЦИОНЕРДИК КООМУ

(ранее – Открытое акционерное
общество «Компания «Аэростар»)

Бишкек шаары, Орозбеков кєч., 26 дарегинде жайгашкан,
2022-жылдын 5-сентябрында кезексиз жалпы чогулуш болуп єткєнїн,
анда ачык компания статусунан чыгуу жєнїндє тємєнкї
чечимдер кабыл алынгандыгын маалымдайт:

•
•
-

"Àýðîñòàð Êîìïàíèÿñû" à÷ûê àêöèîíåðäèê êîîìóíóí ôèðìàëûê àòàëûøû æàíà ò¿ð¿ "Àýðîñòàð Êîìïàíèÿñû" æàáûê àêöèîíåðäèê êîîìóíà ºçãºðò¿ëñ¿í æàíà òºìºíê¿ëºð àíûêòàëñûí:
ôèðìàíûí òîëóê àòàëûøû:
ìàìëåêåòòèê òèëäå: "Àýðîñòàð êîìïàíèÿñû" æàáûê àêöèîíåðäèê êîîìó;
ðàñìèé òèëäå: Çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Êîìïàíèÿ Àýðîñòàð»
Ôèðàìàíûí êûñêàðòûëãàí àòàëûøû:
ìàìëåêåòòèê òèëäå: «Àýðîñòàð» êîìïàíèÿñû» ÆÀÊ;
ðàñìèé òèëäå: ÇÀÎ "Êîìïàíèÿ «Àýðîñòàð ".

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
Ïðåçèäåíòè
Ñ.ÆÀÏÀÐÎÂ
Áèøêåê ø., 2022-æûëäûí 6-ñåíòÿáðû, ÏÆ ¹305

НАСТОЯЩИМ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КОМПАНИЯ «АЭРОСТАР»

(мурунку «Аэростар» Компаниясы»
ачык акционердик коому)

1.

òóðóóíó êàìñûç êûëóó ìàêñàòûíäà ñàíèòàðäûê òàçàëîîíóí ìàòåðèàëäûê-òåõíèêàëûê áàçàñûí æàíà
èíôðàñòðóêòóðàñûí ºí¿êò¿ð¿¿;
- òèðè÷èëèê êàëäûêòàðûí èøòåò¿¿ æààòûíäà ýêîëîãèÿëûê áèëèì áåð¿¿ ñèñòåìàñûí ºí¿êò¿ð¿¿ ¿÷¿í
ìåòîäèêàëûê æàíà ìààëûìàòòûê êàìñûçäîîíó ò¿ç¿¿;
- êàòóó òèðè÷èëèê êàëäûêòàðûí ºç¿í÷º ÷îãóëòóó
áîþí÷à èíôðàñòðóêòóðàíû ºí¿êò¿ð¿¿ãº, ïîëèãîíäîðäó îïòèìàëäàøòûðóóãà, òèðè÷èëèê êàëäûêòàðûí êàáûë àëóó ïóíêòòàðûí, òàøòàíäûëàðäû
ñîðòòîî÷ó æàíà òàøòàíäûëàðäû êàéðà èøòåò¿¿÷¿
èøêàíàëàðäû, àíûí è÷èíäå æåêå ìåí÷èê ôîðìàäàãûëàðûí êóðóóãà áàãûòòàëãàí èíâåñòèöèÿëàðäû
ºçäºøò¿ð¿¿;
- êàëäûêòàðäû ºíä¿ð¿¿÷¿ëºðä¿í ºçäºð¿ òàðàáûíàí êàëäûêòàðäû èøòåò¿¿ áîþí÷à ÷ûãûìäàðäû êîìïåíñàöèÿëîîíó êàðàãàí òèåøåë¿¿ óêóêòóê æàíà ýêîíîìèêàëûê íåãèçäè ò¿ç¿¿í¿í çàðûëäûãûí àíûêòàãàí
"áóëãîî÷ó òºëºéò" ïðèíöèáèí êèðãèç¿¿;
- òèðè÷èëèê êàëäûêòàðûí èøòåò¿¿ æààòûíäàãû
êûçìàò êºðñºò¿¿ëºð áîþí÷à èøòè êîíêóðñòóê íåãèçäå
æ¿ðã¿ç¿¿ ïðîöåññèíèí à÷ûêòûãû æàíà àéêûíäûãû;
- êàëêòû òèðè÷èëèê êàëäûêòàðûí ÷îãóëòóó æàíà
÷ûãàðóó áîþí÷à êûçìàò êºðñºò¿¿ëºð ìåíåí òîëóê
êàìòóóíó êàìñûç êûëóóãà, áààíû áåëãèëººí¿ ºðê¿íäºò¿¿ãº æàíà òàðèôòåðäè îïòèìàëäàøòûðóóãà,
òºëºì òàðòèáèí ÷û¢äîîãî áàãûòòàëãàí ñàíèòàðäûê
òàçàëîî èíôðàñòðóêòóðàñûí ºí¿êò¿ð¿¿;
- êàòóó òèðè÷èëèê êàëäûêòàðûí êàéðà èøòåò¿¿í¿í
íàòûéæàëóó æàíà çàìàíáàï ñèñòåìàñûí ò¿ç¿¿;
- êàòóó òèðè÷èëèê êàëäûêòàðûí êºì¿¿ ¿÷¿í çàìàíáàï ïîëèãîíäîðäó ò¿ç¿¿;
- êàòóó òèðè÷èëèê êàëäûêòàðûí æàéãàøòûðóó (òàøòîî) áîþí÷à ó÷óðäàãû æàéëàðäû æàáóó æàíà ðåêóëüòèâàöèÿëîî áîþí÷à ÷àðàëàðäû êºð¿¿, ýíåðãèÿíûí
àëüòåðíàòèâä¿¿ áóëàêòàðû ò¿ð¿íäºã¿ òèðè÷èëèê êàëäûêòàðûíûí îáúåêòòåðèí ïàéäàëàíóó.
4. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æàðàòûëûø ðåñóðñòàðû, ýêîëîãèÿ æàíà òåõíèêàëûê êºçºìºë ìèíèñòðëèãè êàëêòûí ýêîëîãèÿëûê ìàäàíèÿòûí æîãîðóëàòóó,
îøîíäîé ýëå àéëàíà-÷ºéðºí¿ êîðãîî, æàðàòûëûø
ðåñóðñòàðûí ñàðàìæàëäóó ïàéäàëàíóó æàíà òèðè÷èëèê êàëäûêòàðûí èøòåò¿¿, àíûí è÷èíäå êàòóó òèðè÷èëèê êàëäûêòàðûí ºç¿í÷º ÷îãóëòóó ÷ºéðºñ¿íäºã¿ óêóê áóçóóëàðäûí àëäûí àëóóãà ºçãº÷º êº¢¿ë áóðóó ìåíåí êå¢èðè ìàñøòàáäóó ïðîïàãàíäàëûê èøòè
óþøòóðóó áîþí÷à èøòåðäè ê¿÷ºòñ¿í.
5. Øààðëàðäûí ìýðëåðèíå, àéûë àéìàêòàðûíûí
áàø÷ûëàðûíà 2022-æûëäûí 31-äåêàáðûíà ÷åéèí
øààðëàðäûí, àéûëäàðäûí æàíà ïîñåëîêòîðäóí àéìàêòàðûí êºðêòºíä¿ð¿¿, æàøûëäàíäûðóó, òàçàëûêòû
æàíà òàðòèïòè ñàêòîî ýðåæåëåðèí èøòåï ÷ûãóó æàíà òèåøåë¿¿ æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí áåêèò¿¿ñ¿íº êèðãèç¿¿ ñóíóøòàëñûí.
6. Áóë Æàðëûêòûí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí æàíà Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí ÷å÷èìäåðèí àòêàðóóíó êîíòðîëäîî áàøêàðìàëûãûíà æ¿êòºëñ¿í.

расположенное по адресу: г. Бишкек, ул. Орозбекова, 26, извещает о том, что
5 сентября 2022 года было проведено внеочередное общее собрание акционеров,
на котором были приняты следующие решения, касающиеся выхода из статуса
публичной компании:
1.
•
•
2.

2.

ªç àëäûí÷à èøòåëèï ÷ûêêàí «Àýðîñòàð Êîìïàíèÿñû» æàáûê àêöèîíåðäèê êîîìóíóí
óñòàâûíûí æà¢û ðåäàêöèÿñû áåêèòèëñèí.

3.

«Àýðîñòàð «Êîìïàíèÿñû» ÆÀÊòûí áàøêû äèðåêòîðó Ðèí÷èíî Äìèòðèé Âëàäèìèðîâè÷òèí (1980-æûëäûí 15-ìàéûíäà òóóëãàí, ïàñïîðò ¹76 4615879, ÈÈÌ 77110
2021-æûëäûí 20-ìàéûíäà áåðèëãåí) ûéãàðûì óêóêòàðû ûðàñòàëñûí.

3.

4.

"Àýðîñòàð “Êîìïàíèÿñû" æàáûê àêöèîíåðäèê êîîìóí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìûéçàìäàðûíäà áåëãèëåíãåí òàðòèïòå Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí þñòèöèÿ îðãàíäàðûíäà ìàìëåêåòòèê êàéðà êàòòîîäîí ºòêºð¿¿ æàíà "Àýðîñòàð Êîìïàíèÿñû" æàáûê àêöèîíåðäèê êîîìóíóí áàøêû äèðåêòîðóíà Ðèí÷èíî Äìèòðèé Âëàäèìèðîâè÷êå æå àë
òàðàáûíàí ûéãàðûì óêóê áåðèëãåí àäàìäàðãà «Àýðîñòàð» Êîìïàíèÿñû» æàáûê àêöèîíåðäèê êîîìóí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí þðèäèêàëûê îðãàíäàðûíäà ìàìëåêåòòèê êàéðà êàòòîîäîí ºòêºð¿ëñ¿í.

4.

Èçìåíèòü ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå è òèï Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êîìïàíèÿ «Àýðîñòàð» íà Çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Êîìïàíèÿ «Àýðîñòàð» è îïðåäåëèòü:
ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå:
- íà ãîñóäàðñòâåííîì ÿçûêå: «Àýðîñòàð» êîìïàíèÿñû» æàáûê àêöèîíåðäèê êîîìó;
íà îôèöèàëüíîì ÿçûêå: Çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Êîìïàíèÿ «Àýðîñòàð»;
ñîêðàùåííîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå:
íà ãîñóäàðñòâåííîì ÿçûêå: «Àýðîñòàð» êîìïàíèÿñû» ÆÀÊ;
íà îôèöèàëüíîì ÿçûêå: ÇÀÎ «Êîìïàíèÿ «Àýðîñòàð».
Óòâåðäèòü íîâóþ ðåäàêöèþ Óñòàâà Çàêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êîìïàíèÿ
«Àýðîñòàð», ðàçðàáîòàííóþ ñàìîñòîÿòåëüíî.
Ïîäòâåðäèòü ïîëíîìî÷èÿ Ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà Çàêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êîìïàíèÿ «Àýðîñòàð» Ðèí÷èíî Äìèòðèÿ Âëàäèìèðîâè÷à (15 ìàÿ 1980 ãîäà ðîæäåíèÿ, ïàñïîðò ¹76 4615879, âûäàí 20 ìàÿ 2021 ã. ÌÂÄ 77110) ñðîêîì äî 16 èþíÿ
2023 ãîäà.
Ïðîâåñòè ãîñóäàðñòâåííóþ ïåðåðåãèñòðàöèþ Çàêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà
«Êîìïàíèÿ «Àýðîñòàð» â îðãàíàõ þñòèöèè Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè â ñîîòâåòñòâèè
ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè è ïîðó÷èòü Ãåíåðàëüíîìó äèðåêòîðó
Çàêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êîìïàíèÿ «Àýðîñòàð» Ðèí÷èíî Äìèòðèþ Âëàäèìèðîâè÷ó èëè óïîëíîìî÷åííûì èì ëèöàì ïðîèçâåñòè ãîñóäàðñòâåííóþ ïåðåðåãèñòðàöèþ Çàêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êîìïàíèÿ «Àýðîñòàð» â îðãàíàõ þñòèöèè Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè.
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ЮРИДИКАЛЫК ЖАКТАРДЫ ЖАНА АЛАРДЫН
ФИЛИАЛДАРЫН (ЄКЇЛЧЇЛЇКТЄРЇН)
МАМЛЕКЕТТИК КАТТОО (КАЙРА КАТТОО)
ЖАНА ИШИНИН ТОКТОТУЛГАНЫН КАТТОО
ЇЧЇН ЖЫЙЫМДАРДЫН ЄЛЧЄМЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТОКТОМУ
Ñàëûêòûê ýìåñ êèðåøåëåð æºí¿íäº Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîäåêñèíèí 45-áåðåíåñèí èøêå àøûðóó ìàêñàòûíäà, «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº» Êûðãûç
Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13, 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:
1. Æûéûìäûí òºìºíê¿äºé ºë÷ºìäºð¿ áåëãèëåíñèí:
1) þðèäèêàëûê æàêòàðäû, ôèëèàëäàðäû (ºê¿ë÷¿ë¿êòºðä¿) ìàìëåêåòòèê êàòòîî ¿÷¿í:
- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìûéçàìäàðûíäà áåëãèëåíãåí ìººíºòòº - 507 ñîì;
- 1 æóìóø ê¿íä¿í è÷èíäå - 1200 ñîì;
- 6 ñààòòûí è÷èíäå - 2500 ñîì;
- 3 ñààòòûí è÷èíäå - 3200 ñîì;
2) þðèäèêàëûê æàêòàðäû, ôèëèàëäàðäû (ºê¿ë÷¿ë¿êòºðä¿) ìàìëåêåòòèê êàéðà êàòòîî ¿÷¿í:
- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìûéçàìäàðûíäà áåëãèëåíãåí ìººíºòòº - 457 ñîì;
- 3 æóìóø ê¿íä¿í è÷èíäå - 1700 ñîì;
- 1 æóìóø ê¿íä¿í è÷èíäå - 3000 ñîì;
- 6 ñààòòûí è÷èíäå - 3700 ñîì;
3) þðèäèêàëûê æàêòàðäû, ôèëèàëäàðäû (ºê¿ë÷¿ë¿êòºðä¿) èøèíèí òîêòîòóëãàíûí ìàìëåêåòòèê êàòòîî ¿÷¿í:
- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìûéçàìäàðûíäà áåëãèëåíãåí ìººíºòòº - 526 ñîì;
- 3 æóìóø ê¿íä¿í è÷èíäå - 940 ñîì;
- 1 æóìóø ê¿íä¿í è÷èíäå - 1880 ñîì;
- 6 ñààòòûí è÷èíäå - 2820 ñîì.
2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2019-æûëäûí 28-ÿíâàðûíäàãû ¹18 «Þðèäèêàëûê æàêòàðäû, ôèëèàëäàðäû (ºê¿ë÷¿ë¿êòºðä¿) ìàìëåêåòòèê êàòòîî (êàéðà êàòòîî) æàíà èøèíèí òîêòîòóëãàíäûãûí êàòòîî ¿÷¿í æûéûìäàðäûí ºë÷ºì¿ æºí¿íäº» òîêòîìó
ê¿÷¿í æîãîòòó äåï òààíûëñûí.
3. Áóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï æåòè æóìóø
ê¿í ºòêºíäºí êèéèí ê¿÷¿íº êèðåò.
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð
Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû
À.ÆÀÏÀÐÎÂ
Áèøêåê øààðû, 2022-æûëäûí 23-àâãóñòó, ¹470

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР
КАБИНЕТИНИН 2022-ЖЫЛДЫН
22-ИЮЛУНДАГЫ №392 «КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЭМГЕК, СОЦИАЛДЫК
КАМСЫЗДОО ЖАНА МИГРАЦИЯ
МИНИСТРЛИГИНИН УЮШТУРУУ
МАСЕЛЕЛЕРИ ЖЄНЇНДЄ» ТОКТОМУНА
ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ КИРГИЗЇЇ ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТОКТОМУ
Êûðãûç Ðåñããóáëèêàñûíûí æàðàíäàðûíûí ÷åò ºëêºëºðäº óêóêòàðûí æàíà êûçûê÷ûëûêòàðûí êîðãîî áîþí÷à èøòåðäè ¿çã¿ëò¿êñ¿ç
êàìñûç êûëóó ìàêñàòûíäà, «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîèñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13, 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:
1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí 2022-æûëäûí 22-èþëóíäàãû ¹392 «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýìãåê, ñîöèàëäûê êàìñûçäîî æàíà ìèãðàöèÿ ìèíèñòðëèãèíèí óþøòóðóó
ìàñåëåëåðè æºí¿íäº» òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:
1) òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû 101 - 10 4 -ïóíêòòàð ìåíåí òîëóêòàëñûí:
«101. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýìãåê, ñîöèàëäûê êàìñûçäîî æàíà ìèãðàöèÿ ìèíèñòðëèãèíèí Ðîññèÿ Ôåäåðàöèÿñûíäàãû ºê¿ë÷¿ë¿ã¿ à÷ûëãàíãà æàíà òîëóê êàíäóó èøòåãåíãå ÷åéèí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Òûøêû èøòåð ìèíèñòðëèãèíèí óøóë òîêòîìäóí 3-ïóíêòóíäà êºðñºò¿ëãºí øòàòòûê áèðäèêòåðèíèí è÷èíåí èøòåï æàòêàí êûçìàòêåðëåð ºç ôóíêöèÿëàðûí àòêàðóóíó óëàíòàò äåï áåëãèëåíñèí.
102. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Òûøêû èøòåð ìèíèñòðëèãè Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýìãåê, ñîöèàëäûê êàìñûçäîî æàíà ìèãðàöèÿ ìèíèñòðëèãèíèí Ðîññèÿ Ôåäåðàöèÿñûíäàãû ºê¿ë÷¿ë¿ã¿í¿í
êûçìàòêåðëåðè Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìàìëåêåòòèê æàðàíäûê êûçìàò æºí¿íäº ìûéçàìäàðûíäà êàðàëãàí òàðòèïòå äàéûíäàëãàíãà ÷åéèí óøóë òîêòîìäóí 3-ïóíêòóíäà êºðñºò¿ëãºí øòàòòûê áèðäèêòåðäèí è÷èíåí èøòåï æàòêàí êûçìàòêåðëåðäè êàðæûëîîíó, ìàòåðèàëäûê-òåõíèêàëûê æàêòàí êàìñûç êûëóóíó óëàíòñûí.
103. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ôèíàíñû ìèíèñòðëèãè Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýìãåê, ñîöèàëäûê êàìñûçäîî æàíà ìèãðàöèÿ ìèíèñòðëèãèíèí Ðîññèÿ Ôåäåðàöèÿñûíäàãû îê¿ë÷¿ë¿ã¿í ê¿ò¿¿ ¿÷¿í
2022-æûëãà 15 117 000 (îí áåø ìèëëèîí áèð æ¿ç îí æåòè ìè¢) ñîì
áºë¿ï áåðñèí, êèéèíêè æûëäàðãà 44 271 000 (êûðê òºðò ìèëëèîí
ýêè æ¿ç æåòèìèø áèð ìè¢) ñîìäîí ôèíàíñûëûê êàðàæàò êàðàñûí.
10 4. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýìãåê, ñîöèàëäûê êàìñûçäîî æàíà ìèãðàöèÿ ìèíèñòðëèãè, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýìãåê, ñîöèàëäûê êàìñûçäîî æàíà ìèãðàöèÿ ìèíèñòðëèãèíèí Ðîññèÿ Ôåäåðàöèÿñûíäàãû ºê¿ë÷¿ë¿ã¿í¿í èøèí óþøòóðóó æàíà æ¿çºãº àøûðóó òàðòèáè æºí¿íäº íóñêàìàíû èøòåï ÷ûêñûí æàíà áåêèòñèí.»;
2) æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýìãåê, ñîöèàëäûê êàìñûçäîî æàíà ìèãðàöèÿ ìèíèñòðëèãèíèí Ðîññèÿ Ôåäåðàöèÿñûíäàãû ºê¿ë÷¿ë¿ã¿ æºí¿íäº æîáîäî:
- 7-ïóíêò òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû îí ýêèí÷è àáçàö ìåíåí òîëóêòàëñûí:
«- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìèãðàöèÿ ÷ºéðºñ¿íäºã¿ ìûéçàìäàðûíäà áåëãèëåíãåí òàðòèïòå Ðîññèÿ Ôåäåðàöèÿñûíäà êàçà áîëãîí
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí æàðàíäàðûíûí ñººã¿í ìåêåíèíå æåòêèð¿¿ áîþí÷à ÷ûãûìäàðäû êîìïåíñàöèÿëàéò;».
2. Áóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíóóãà òèéèø æàíà 2022-æûëäûí
4-àâãóñòóíàí òàðòûï ê¿÷¿íº êèðåò.
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð
Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû
À.ÆÀÏÀÐÎÂ
Áèøêåê øààðû, 2022-æûëäûí 5-ñåíòÿáðû, ¹482

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН КУРАЛДУУ КЇЧТЄРЇНЇН, БАШКА АСКЕРДИК
ТЇЗЇМДЄРЇНЇН ЖАНА МЫЙЗАМДА АСКЕРДИК КЫЗМАТ КАРАЛГАН МАМЛЕКЕТТИК
ОРГАНДАРЫНЫН КАТАРЫНАН МЄЄНЄТТЇЇ АСКЕРДИК ЖАНА АЛЬТЕРНАТИВДИК
КЫЗМАТТЫН БЕЛГИЛЕНГЕН МЄЄНЄТЇН ЄТЄП БЇТКЄН АСКЕР КЫЗМАТЧЫЛАРЫН ЖАНА
АЛЬТЕРНАТИВДИК КЫЗМАТТЫН КЫЗМАТЧЫЛАРЫН ЗАПАСКА БОШОТУУ, ОШОНДОЙ
ЭЛЕ 2022-ЖЫЛДЫН СЕНТЯБРЬ – НОЯБРЫНДА ЖАРАНДАРДЫ МЄЄНЄТТЇЇ АСКЕРДИК
ЖАНА АЛЬТЕРНАТИВДИК КЫЗМАТ ЄТЄЄГЄ КЕЗЕКТЕГИ ЧАКЫРУУ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТОКТОМУ
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 2022-æûëäûí
5-àâãóñòóíäàãû ¹278 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Êóðàëäóó Ê¿÷òºð¿í¿í, áàøêà àñêåðäèê ò¿ç¿ìäºð¿í¿í æàíà ìûéçàìäà àñêåðäèê êûçìàò êàðàëãàí ìàìëåêåòòèê îðãàíäàðûíûí êàòàðûíàí ìººíºòò¿¿ àñêåðäèê æàíà àëüòåðíàòèâäèê
êûçìàòòûí áåëãèëåíãåí ìººíºò¿í ºòºï á¿òêºí àñêåð êûçìàò÷ûëàðûí æàíà àëüòåðíàòèâäèê êûçìàòòûí êûçìàò÷ûëàðûí çàïàñêà áîøîòóó, îøîíäîé ýëå 2022-æûëäûí ñåíòÿáðü - íîÿáðûíäà æàðàíäàðäû ìººíºòò¿¿ àñêåðäèê æàíà
àëüòåðíàòèâäèê êûçìàò ºòººãº êåçåêòåãè ÷àêûðóó æºí¿íäº"
Æàðëûãûí èøêå àøûðóó ìàêñàòûíäà, "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí æàðàíäàðûíûí æàëïûãà áèðäåé àñêåðäèê ìèëäåòè æºí¿íäº, àñêåðäèê æàíà àëüòåðíàòèâäèê êûçìàòòàð
æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 15, 17,
21 æàíà 31-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:
1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Êóðàëäóó Ê¿÷òºð¿í¿í, áàøêà àñêåðäèê ò¿ç¿ìäºð¿í¿í æàíà ìûéçàìäà àñêåðäèê êûçìàò
êàðàëãàí ìàìëåêåòòèê îðãàíäàðûíûí êàòàðûíàí ìººíºòò¿¿ àñêåðäèê æàíà àëüòåðíàòèâäèê êûçìàòòûí áåëãèëåíãåí
ìººíºò¿í ºòºï á¿òêºí àñêåð êûçìàò÷ûëàðû æàíà àëüòåðíàòèâäèê êûçìàòòûí êûçìàò÷ûëàðû çàïàñêà áîøîòóëñóí.
2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Êîðãîî ìèíèñòðëèãè æåðãèëèêò¿¿ ìàìëåêåòòèê àäìèíèñòðàöèÿëàð æàíà æåðãèëèêò¿¿
ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí àòêàðóó îðãàíäàðû ìåíåí áèðãåëèêòå (ìàêóëäàøóó áîþí÷à):
1) ÷àêûðóó ê¿í¿íº êàðàòà 18 æàøêà òîëãîí, ÷àêûðóóäàí
êèéèíêèãå êàëòûðûëóóãà óêóêòàðû æîê, îøîíäîé ýëå ÷àêûðóóäàí êèéèíêèãå êàëòûðóó óêóãóíàí àæûðàãàí ýðêåê æàðàíäàðäû 2022-æûëäûí ñåíòÿáðü - íîÿáðûíäà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Êóðàëäóó Ê¿÷òºð¿íº, áàøêà àñêåðäèê ò¿ç¿ìäºð¿íº æàíà ìûéçàìäà àñêåðäèê êûçìàò êàðàëãàí ìàìëåêåòòèê
îðãàíäàðûíà ìººíºòò¿¿ àñêåðäèê æàíà àëüòåðíàòèâäèê
êûçìàòêà ÷àêûðóó áîþí÷à èø-÷àðàëàðäû óþøòóðñóí;
2) ðàéîíäóê (øààðäûê) ÷àêûðóó êîìèññèÿëàðûí ò¿çñ¿í,
àëàðäû ìåäèöèíàëûê ê¿áºëºíä¿ð¿¿ ¿÷¿í çàðûë áîëãîí
ìåäèöèíàëûê ì¿ëêòºð æàíà øàéìàíäàð ìåíåí æàáäûëãàí ÷àêûðóó (òîïòîî) ïóíêòòàðû ìåíåí êàìñûç êûëñûí;
3) æàðàíäàðãà êàáàðëîî æàíà àñêåð êîìèññàðèàòòàðûíà
óþøêàíäûêòà êåë¿¿ñ¿í êàìñûç êûëóó áîþí÷à ÷àðàëàðäû
êºðñ¿í æàíà çàðûë áîëãîí ó÷óðäà àëàðäû àâòîòðàíñïîðò
ìåíåí æåòêèð¿¿í¿ óþøòóðñóí.
3. Ðåñïóáëèêàëûê ÷àêûðóó êîìèññèÿñûíûí êóðàìû òèðêåìåãå ûëàéûê áåêèòèëñèí æàíà àãà ðàéîíäóê (øààðäûê)
÷àêûðóó êîìèññèÿëàðûí æåòåêòºº, ðàéîíäóê (øààðäûê) ÷à-

êûðóó êîìèññèÿëàðûíûí ÷å÷èìäåðèíå æàðàíäàðäûí äàòòàíóóëàðûí æàíà êàéðûëóóëàðûí êàðîî, ðàéîíäóê (øààðäûê) ÷àêûðóó êîìèññèÿëàðûíûí ÷å÷èìäåðèí òàíäàï òåêøåð¿¿ æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìûéçàìäàðûíäà
êàðàëãàí áàøêà ûéãàðûì óêóêòàð æ¿êòºëñ¿í.
4. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ñàëàìàòòûê ñàêòîî ìèíèñòðëèãè:
1) àñêåð êîìèññàðèàòòàðûíûí ºò¿íìºëºð¿ áîþí÷à ðàéîíäóê (øààðäûê) ÷àêûðóó êîìèññèÿëàðûíäà ÷àêûðûëóó÷óëàðäû ìåäèöèíàëûê ê¿áºëºíä¿ð¿¿äºí ºòêºð¿¿ ¿÷¿í êâàëèôèêàöèÿëóó âðà÷-àäèñòåðäè æàíà îðòî ìåäèöèíàëûê
ïåðñîíàëäû áºë¿ï áåðñèí;
2) ìººíºòò¿¿ àñêåðäèê êûçìàòêà ÷àêûðûëãàí æàðàíäàðäû êûçìàò ºòºº æåðèíå æºíºò¿¿í¿í àëäûíäà êîíòðîëäóê
ìåäèöèíàëûê êàðîîäîí ºòêºð¿¿ ¿÷¿í Áèøêåê, Îø, ÆàëàëÀáàä, Áàëûê÷û, Òàëàñ æàíà Êàäàìæàé øààðëàðûíäàãû
òîïòîî ïóíêòòàðûí âðà÷-àäèñòåð (òåðàïåâò, õèðóðã, íåâðîïàòîëîã, äåðìàòîëîã, îêóëèñò, îòîëàðèíãîëîã, ñòîìàòîëîã, ïñèõèàòð, ðåíòãåíîëîã-ôòèçèàòð) æàíà îðòî ìåäèöèíàëûê ïåðñîíàë ìåíåí êàìñûç êûëñûí;
3) äåí ñîîëóãóíóí àáàëû êîøóì÷à èçèëäººëºðä¿ òàëàï
êûëãàí ÷àêûðûëóó÷óëàðäû äàðûëîî-ïðîôèëàêòèêàëûê
ìåêåìåëåðäå êåçåêñèç ñòàöèîíàðäûê (àìáóëàòîðäóê) ìåäèöèíàëûê òåêøåð¿¿í¿ êàìñûç êûëñûí.
5. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí È÷êè èøòåð ìèíèñòðëèãè:
1) àñêåðäèê ìèëäåòòè àòêàðóóäàí êà÷êàí àäàìäàðäû èçäººí¿, êàðìîîíó æàíà ðàéîíäóê (øààðäûê) àñêåð êîìèññàðèàòòàðûíà æåòêèð¿¿í¿ æ¿çºãº àøûðñûí;
2) ðàéîíäóê (øààðäûê) àñêåð êîìèññàðèàòòàðûíà æàðàíäàðäûí ñîòòóóëóãó, îøîíäîé ýëå àëàðäûí Êûðãûç
Ðåñïóáëèêàñûíûí ìûéçàìäàðûíà ûëàéûê æîîïêåð÷èëèêêå òàðòûëãàíäûãû æºí¿íäº ìààëûìàòòàðäû áåðñèí;
3) àñêåð êîìèññàðèàòòàðûíäà, òîïòîî ïóíêòòàðûíäà æàíà ÷àêûðûëóó÷óëàðäû ñàëòàíàòòóó óçàòóó æåðëåðèíäå
êîîìäóê òàðòèïòè ñàêòîîíó êàìñûç êûëñûí.
6. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí Ïðåçèäåíòòèí æàíà Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí ÷å÷èìäåðèí àòêàðóóíó êîíòðîëäîî áàøêàðìàëûãûíà æ¿êòºëñ¿í.
7. Áóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï æåòè
ê¿í ºòêºíäºí êèéèí ê¿÷¿íº êèðåò.
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð
Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû
À.ÆÀÏÀÐÎÂ
Áèøêåê øààðû, 2022-æûëäûí 30-àâãóñòó, ¹477

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН СОТ АДИЛЕТТИГИ ИШТЕРИ БОЮНЧА КЕЎЕШИНИН
ЭЛДИК КУРУЛТАЙДАН ЖАНА ЮРИДИКАЛЫК КООМЧУЛУКТАН МЇЧЄЛЄРЇНЄ
МАТЕРИАЛДЫК СЫЙ АКЫ ТЄЛЄЄ ТАРТИБИН БЕКИТЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТОКТОМУ
"Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ñîò àäèëåòòèãè èøòåðè áîþí÷à êå¢åøè æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 5-áåðåíåñèí èøêå àøûðóó ìàêñàòûíäà, "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ì¢íèñòðëåð Êàáèíåòè
æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13, 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:
1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ñîò àäèëåòòèãè èøòåðè
áîþí÷à êå¢åøèíèí Ýëäèê Êóðóëòàéäàí æàíà þðèäèêàëûê êîîì÷óëóêòàí ì¿÷ºëºð¿íº ìàòåðèàëäûê ñûé àêû òºëºº òàðòèáè òèðêåìåãå ûëàéûê áåêèòèëñèí.
2. Óøóë òîêòîìäó èøêå àøûðóó Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó ñîòóíà êàðàøòóó Ñîò äåïàðòàìåíòèíèí òèå-

øåë¿¿ æàíà êèéèíêè æûëäàðãà êàðàæàòòàðûíûí ÷åãèíäå
æ¿ðã¿ç¿ëºò äåï áåëãèëåíñèí.
3. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2019-æûëäûí
27-ñåíòÿáðûíäàãû ¹500 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ñóäüÿëàðûí òàíäîî áîþí÷à êå¢åøèíèí, ñóäüÿíûí êûçìàò îðäóí ýýëåï
òóðáàãàí ì¿÷ºëºð¿íº ìàòåðèàëäûê ñûé àêû òºëºº òàðòèáèí
áåêèò¿¿ æºí¿íäº" òîêòîìó ê¿÷¿í æîãîòòó äåï òààíûëñûí.
4. Áóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï æåòè
ê¿í ºòêºíäºí êèéèí ê¿÷¿íº êèðåò.
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð
Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû
À.ÆÀÏÀÐÎÂ
Áèøêåê øààðû, 2022-æûëäûí 1-ñåíòÿáðû, ¹480

«САНАРИП АЙМАК» АВТОМАТТАШТЫРЫЛГАН МААЛЫМАТТЫК
СИСТЕМАСЫ ЖЄНЇНДЄ ЖОБОНУ БЕКИТЇЇ ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТОКТОМУ
Æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó îðãàíäàðûíûí èøèíå ìààëûìàòòûê àâòîìàòòàøòûðóó ñèñòåìàñûí êèðãèç¿¿
ìàêñàòûíäà, «Ýëåêòðîíäóê áàøêàðóó æºí¿íäº» Êûðãûç
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíà, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 2019-æûëäûí 11-ÿíâàðûíäàãû ¹1
«2019-æûëäû Ðåãèîíäîðäó ºí¿êò¿ð¿¿ æàíà ºëêºí¿ ñàíàðèïòåøòèðó¿ æûëû äåï æàðûÿëîî æºí¿íäº» Æàðëûãûíà,
«Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåò æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13, 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:
1. «Ñàíàðèï àéìàê» àâòîìàòòàøòûðûëãàí ìààëûìàòòûê
ñèñòåìàñû (ìûíäàí àðû - «Ñàíàðèï àéìàê» ÀÌÑ) æºí¿íäº æîáî òèðêåìåãå ûëàéûê áåêèòèëñèí.
2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ñàíàðèïòèê ºí¿êò¿ð¿¿ ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó «Èíôîêîì» ìàìëåêåòòèê èøêàíàñû
«Ñàíàðèï àéìàê» ÀÌÑòè òåõíèêàëûê ýêñïëóàòàöèÿëîîíó,
òåéëººí¿ æàíà ºí¿êò¿ð¿¿í¿ æ¿çºãº àøûðóó ¿÷¿í îïåðàòîð áîëóï àíûêòàëñûí.
3. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ôèíàíñû ìèíèñòðëèãè «Ñàíàðèï àéìàê» ÀÌÑòè æûë ñàéûí êîøòîîãî ôèíàíñûëûê
êàðàæàòòàðäû ðåñïóáëèêàëûê áþäæåòòèí æàíà áàøêà êàðæûëîî áóëàêòàðûíûí êàðàæàòòàðûíàí êàðàñûí.
4. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíå êàðàøòóó Ìàìëåêåòòèê êûçìàò æàíà æåðãèëèêò¿¿ ºç
àëäûí÷à áàøêàðóó èøòåðè áîþí÷à ìàìëåêåòòèê àãåíòòèê æûë ñàéûí, 30-àïðåëäåí êå÷èêòèðáåñòåí, áþäæåòòè
áîëæîëäîî æàíà àòêàðóó ÷ºéðºñ¿íäºã¿ ûéãàðûì óêóêòóó

ìàìëåêåòòèê îðãàíãà «Ñàíàðèï àéìàê» ÀÌÑòèí îïåðàòîðóíóí àëäûí àëà ýñåïòººëºð¿íº ûëàéûê ñèñòåìàíû êîøòîîãî ôèíàíñûëûê ÷ûãûìäàðäûí ñóììàñû æºí¿íäº ìààëûìàòòû áåðèï òóðñóí.
5. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ñàíàðèïòèê ºí¿êò¿ð¿¿ ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó «Èíôîêîì» ìàìëåêåòòèê èøêàíàñû óøóë òîêòîìãî ûëàéûê áºë¿íãºí êàðàæàòòàðäûí ìàêñàòòóó ïàéäàëàíûëûøûí êàìñûç êûëñûí.
6. Ìàìëåêåòòèê îðãàíäàðäûí æåòåê÷èëåðè ºçäºð¿í¿í
ûéãàðûì óêóêòàðûíûí àëêàãûíäà «Ñàíàðèï àéìàê» ÀÌÑòå
ìààëûìàòòàðäû àêòóàëäàøòûðóóíó êàìñûç êûëñûí, îøîíäîé ýëå æîãîðóäà àòàëãàí Æîáîíóí òàëàïòàðûíà ûëàéûê
èøòè æ¿çºãº àøûðñûí.
7. Æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó îðãàíäàðûíà «Ñàíàðèï àéìàê» ÀÌÑ àðêûëóó ìààëûìàòòàðäû òîïòîî, ñàêòîî, èøòåï ÷ûãóó, èçäºº, ïàéäàëàíóó, áåð¿¿ áîþí÷à èøòè æ¿çºãº àøûðóó, îøîíäîé ýëå òóðóêòóó íåãèçäå ìààëûìàòòàðäû àêòóàëäàøòûðóóíó êàìñûç êûëóó ñóíóøòàëñûí.
8. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí Ïðåçèäåíòòèí æàíà Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí ÷å÷èìäåðèí àòêàðóóíó êîíòðîëäîî áàøêàðìàëûãûíà æ¿êòºëñ¿í.
9. Áóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï ê¿÷¿íº êèðåò.
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð
Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû
À.ÆÀÏÀÐÎÂ
Áèøêåê øààðû, 2022-æûëäûí 2-ñåíòÿáðû, ¹481
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СОВЕТ ПО ДЕЛАМ ПРАВОСУДИЯ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ОАО «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИПОТЕЧНАЯ КОМПАНИЯ»

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРСНЫЙ ОТБОР:
по городу Бишкек:
- 2 вакантных мест на должность судьи Ленинского районного
суда города Бишкек;
- 1 вакантное место на должность судьи Октябрьского районного суда города Бишкек;
- 1 вакантное место на должность судьи Первомайского районного суда города Бишкек;
- 3 вакантных мест на должность судьи Свердловского районного суда города Бишкек.
по городу Ош:
1 вакантное место на должность судьи Алайского районного
суда Ошской области;
- 1 вакантное место на должность судьи Ошского городского суда Ошской области.

ОБЪЯВЛЯЕТ ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НЕДВИЖИМЫХ ИМУЩЕСТВ.
-

Ïóáëè÷íûå òîðãè ñîñòîÿòñÿ 10 îêòÿáðÿ 2022 ãîäà.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà – ã. Áèøêåê, óë. Òîêòîãóëà, 228.
Âðåìÿ íà÷àëî òîðãîâ 14.00 ÷àñîâ.
Àóêöèîí ñîñòîèò èç äåâÿòè ëîòîâ. Îòêðûòûå òîðãè íà êàæäîå íåäâèæèìîå èìóùåñòâî áóäåò ïðîâîäèòüñÿ îòäåëüíî. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ áëàíêà íåîáõîäèìî îáðàòèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Áèøêåê, óë. Òîêòîãóëà, 228.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî âíåñòè ãàðàíòèéíûé âçíîñ â ðàçìåðå 5 000 (ïÿòü òûñÿ÷) ñîìîâ
è äî íà÷àëà òîðãîâ ïîäàòü çàÿâêó íà òîò ëîò, â êîòîðîì ó÷àñòíèê ïðèíèìàåò ó÷àñòèå.
Ó÷àñòíèê, âíåñøèé ãàðàíòèéíûé âçíîñ â ðàçìåðå 5 000 (ïÿòü òûñÿ÷) ñîìîâ, ìîæåò ó÷àñòâîâàòü âî
âñåõ äåâÿòè ëîòàõ, ïðè óñëîâèè ïîäà÷è çàÿâêè íà êàæäûé ëîò îòäåëüíî.
Ãàðàíòèéíûé âçíîñ â ðàçìåðå 5 000 (ïÿòü òûñÿ÷) ñîìîâ íåîáõîäèìî ïåðå÷èñëèòü ïî ñëåäóþùèì
ðåêâèçèòàì: ÎÀÎ «Ãîñóäàðñòâåííàÿ Èïîòå÷íàÿ Êîìïàíèÿ», ÈÍÍ 00810201510086, ðàñ÷åòíûé ñ÷åò
1350100027586931, ÎÀÎ «Àéûë Áàíê», ÁÈÊ 135001.
Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå çàêàí÷èâàåòñÿ 7 îêòÿáðÿ 2022 ãîäà, 16.00 ÷.
Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: ÎÀÎ «Ãîñóäàðñòâåííàÿ Èïîòå÷íàÿ Êîìïàíèÿ».
Äëÿ äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè îáðàùàòüñÿ â Îòäåë çàêóïîê è óïðàâëåíèÿ æèëèùíûì ôîíäîì ïî
àäðåñó: ã. Áèøêåê, óë. Òîêòîãóëà, 228, òåë.: (0700) 11-18-87, (0312) 61-06-80.

-

-

по Жалал-Абадской области:
1 вакантное место на должность судьи Ала-Букинского городского суда Жалал-Абадской области;
- 1 вакантное место на должность судьи Жалал-Абадского городского суда Жалал-Абадской области;
- 1 вакантное место на должность судьи Кара-Кульского городского суда Жалал-Абадской области;
- 1 вакантное место на должность судьи Сузакского городского
суда Жалал-Абадской области.

Íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè
Ãàðàíòèéíûé âçíîñ
Öåíà çà øàã ïîâûøåíèÿ
Íà÷àëî àóêöèîíà
Ìåñòî ïðåäâàðèòåëüíîãî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà
Ïðèìå÷àíèå

-

по Баткенской области:
1 вакантное место на должность судьи Баткенского районного суда Баткенской области;
- 1 вакантное место на должность судьи Кадамжайского районного суда Баткенской области;
- 1 вакантное место на должность судьи Кызыл-Кийского городского суда Баткенской области.
-

по Иссык-Кульской области:
- 1 вакантное место на должность судьи Иссык-Кульского районного суда Иссык-Кульской области;
- 1 вакантное место на должность судьи Иссык-Кульского областного суда;
- 1 вакантное место на должность судьи Тонского районного суда Иссык-Кульской области.
Çàÿâëåíèå íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå äîëæíî áûòü ïîäàíî ïðåòåíäåíòîì â Ñîâåò ïî äåëàì ïðàâîñóäèÿ â òå÷åíèå 14 äíåé ñî äíÿ ïóáëèêàöèè îáúÿâëåíèÿ.
Ïðèåì çàÿâëåíèé è äîêóìåíòîâ îñóùåñòâëÿåò ñåêðåòàðèàò Ñîâåòà
ïî äåëàì ïðàâîñóäèÿ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè â òå÷åíèå 14 ðàáî÷èõ
äíåé ñ 9 ñåíòÿáðÿ ïî 28 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
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÷àñòèåì 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 «Àíêåòó 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).

1)
2)
3)

4)

Òðåáîâàíèÿ, ïðåäúÿâëÿåìûå ê ñóäüÿì
ìåñòíûõ ñóäîâ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè:
Ãðàæäàíñòâî Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè;
Âîçðàñò – íå ìîëîæå 30 ëåò è íå ñòàðøå 65 ëåò;
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;
Ñòàæ ðàáîòû ïî þðèäè÷åñêîé ïðîôåññèè íå ìåíåå 5 ëåò.

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

Ëîò

Ñâåäåíèÿ ïî íåäâèæèìîìó èìóùåñòâó

1 ëîò

Êâàðòèðà îáùåé ïëîùàäüþ 113,8 êâ.ì., â òîì ÷èñëå æèëîé ïëîùàäüþ 62,9 êâ.ì., ðàñïîëîæåííàÿ ïî àäðåñó: ã. Áèøêåê, óë. Ìîñêîâñêàÿ, äîì 191, êâ. ¹157
Êâàðòèðà îáùåé ïëîùàäüþ 114,5 êâ.ì., â òîì ÷èñëå æèëîé ïëîùàäüþ 63,6 êâ.ì., ðàñïîëîæåííàÿ ïî àäðåñó: ã. Áèøêåê, óë. Ìîñêîâñêàÿ, äîì 191, êâ. ¹161
Êâàðòèðà îáùåé ïëîùàäüþ 114,6 êâ.ì., â òîì ÷èñëå æèëîé ïëîùàäüþ 64,0 êâ.ì., ðàñïîëîæåííàÿ ïî àäðåñó: ã. Áèøêåê, óë. Ìîñêîâñêàÿ, äîì 191, êâ. ¹165
Êâàðòèðà îáùåé ïëîùàäüþ 72,2 êâ.ì., â òîì ÷èñëå æèëîé ïëîùàäüþ 38,9 êâ.ì., ðàñïîëîæåííàÿ ïî àäðåñó: ã. Áèøêåê, óë. Ìîñêîâñêàÿ, äîì 191, êâ. ¹240
Äâóõóðîâíåâàÿ êâàðòèðà (5-6 ýòàæè, ïåíòõàóñ), îáùåé ïîëåçíîé
ïëîùàäüþ 195,6 êâ.ì., æèëîé ïëîùàäüþ 104,1 êâ.ì., ðàñïîëîæåííàÿ ïî àäðåñó: ã. Áèøêåê, óë. Àæûáåêà Áààòûðà, äîì 1/1, êâ. 20
Êâàðòèðà îáùåé ïëîùàäüþ 252,9 êâ.ì., æèëîé ïëîùàäüþ 160,1
êâ.ì., ðàñïîëîæåííàÿ ïî àäðåñó: ã. Áèøêåê, 7 ìêð-í, äîì 52/3, êâ. 62
Êâàðòèðà îáùåé ïëîùàäüþ 181,2 êâ.ì., æèëîé ïëîùàäüþ 124,3
êâ.ì., ðàñïîëîæåííàÿ ïî àäðåñó: ã. Áèøêåê óë. Àæûáåêà Áààòûðà, ä. 2, êâ. 14
Êâàðòèðà îáùåé ïëîùàäüþ 112,9 êâ.ì., æèëîé ïëîùàäüþ 78 êâ.ì.,
ðàñïîëîæåííàÿ ïî àäðåñó: ã. Áèøêåê, óë. Áàêàåâà ä. 132, êâ. 98
Êâàðòèðà îáùåé ïëîùàäüþ 153,0 êâ.ì., æèëîé ïëîùàäüþ 81,7
êâ.ì. (òåððàñà 27,1 êâ.ì., áàëêîí 4,8 êâ.ì.) ñ ïðè÷èòàþùåéñÿ äîëåé â ìåñòàõ îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíîì æèëîì äîìå,
ðàñïîëîæåííàÿ ïî àäðåñó: ã. Áèøêåê, óë. Òîëîìóøà Îêååâà, äîì
39/3, êâ. 35 (Ëèòåð À)

2 ëîò
3 ëîò
4 ëîò
5 ëîò
6 ëîò
7 ëîò
8 ëîò
9 ëîò

г.Бишкек, ул.Кулатова, 8 вид ценных бумаг - простые именные
акции KG 0101006417, KG 0102006416, KG 0103006415 номинальная
стоимость одной акции 114,54 сом,
НАСТОЯЩИМ УВЕДОМЛЯЕТ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ:
7 сентября 2022 г. член Правления Аминов А.М. получил в
дар от Алымбаевой В.О. 145 простых именных акций, общей
номинальной стоимостью 16609 сом, доля в УК 0,02% и член
Правления Иванов В.Ф. получил в дар от Алымбаевой В.О.
145 простых именных акций, общей номинальной стоимостью
16609 сом, доля в УК 0,02%.

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ.
àêòà î ïðàâå ÷àñòíîé
ñîáñòâåííîñòè ñåðèÿ
× ¹336268 (îò 13.07.2017 ã.)
íà èìÿ Ìàìàòñàáûð
êûçû Àêûëàé ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-674

Â ñâÿçè ñ óòåðåé
ñâèäåòåëüñòâà íà ïðàâî
ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîé
äîëåé ñåðèÿ ×-À ¹017636 íà
èìÿ Àõìàòîâîé Áóáóàéøû
Ýãåìáåðäèåâíû ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Ï/Ï-753

Í-679

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ.
àêòà ¹048925 íà èìÿ
Àëìàçáåêîâà Ñóëòàíìóðàòà
Àëìàçáåêîâè÷à ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-683

Êî÷êîð ðàéîíóíóí Àê-×èé
àéûëûíûí òóðãóíó Àêóíîâ
Áåéøåíáåêêå òèåøåë¿¿
ìàìëåêåòòèê àêòûñû ñåðèÿ
× ¹369166 (17.02.2012-æ.)
æîãîëãîíäóãóíà áàéëàíûøòóó
æàðàêñûç äåï òàáûëñûí.

Í-689

Ñòàðòîâàÿ
ñòîèìîñòü
(ñîì)
8 024 800,0

Òåõíè÷åñêîå
ñîñòîÿíèå
õîðîøåå

8 074 100,0

õîðîøåå

8 081 200,0

õîðîøåå

3 972 000,0

áåç ðåìîíòà
(ÏÑÎ)

10 076 500,0

õîðîøåå

15 320 400,0

õîðîøåå

11 278 000,0

õîðîøåå

8 031 900,0

õîðîøåå

16 363 650,0

áåç ðåìîíòà
(ÏÑÎ)

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ.
àêòà ñåðèÿ × ¹359451
(îò 16.12.2011 ã.) êîä 2-03-030004-0539 íà èìÿ Ìàìàåâà
Òàëàíòà Îìóðêàíîâè÷à
ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì.

ОАО «ТАШ-ТЕМИР»

Ñ-127

Êóäóåâ Æàíáîëîòêî
òèåøåë¿¿ ìàì. àêòûñû
× ¹602655 æîãîëãîíäóãóíà
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç
äåï òàáûëñûí.

ÎÀÎ «Ãîñóäàðñòâåííàÿ Èïîòå÷íàÿ Êîìïàíèÿ»
5 000 (ïÿòü òûñÿ÷) ñîì
100 (ñòî) ñîì
10 îêòÿáðÿ 2022 ãîäà 14.00 ÷àñîâ
ã. Áèøêåê, óë. Òîêòîãóëà, 228

Í-676

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ. àêòà
ñåðèÿ × ¹207243 íà èìÿ
Àñêåðà Ìóõàììàäà ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-688

Â ñâÿçè ñ óòåðåé
ñâèäåòåëüñòâà î ïðàâå
÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê (çåì. äîëþ)
×À ¹069428 (îò 21.12.2018 ã.)
íà èìÿ Àðñëàí Ìýýðèì
Àáûëìàæèíîâíû ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Êàíèìåòîâà Øèðèí
Êàíèìåòîâíàãà òèåøåë¿¿
CD ¹050074063 äèïëîìó
æîãîëãîíäóãóíà
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç
äåï òàáûëñûí.

Í-690

Â ñâÿçè ñ óòåðåé
óäîñòîâåðåíèå íà ïðàâî âðåì.
ïîëüçîâàíèå çåì. ó÷àñòêîì
Â ¹031730 èäåí. êîä 2-03-031006-0031 Æóñóïîâ Óëóêáåê
Ýñèðêåïîâè÷ ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì

Ð.

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ.
àêòà î ïðàâå ÷àñòíîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê ñåð. × ¹494798
íà èìÿ Óðàëèåâà Æýýíáåê
Àáäûðàåâè÷à 2-03-02-1003-1002
ñ.×ûðïûêòû ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Ð.

Í-684

Â ñâÿçè ñ óòåðåé
ñâèäåòåëüñòâà î
ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè ÈÏ Ðûñáàåâ
Ìèðëàí Êàìàëäèíîâè÷
êîä ÎÊÏÎ 30306624,
ÈÍÍ 20901198900168 ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-677

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ.
àêòà ñåðèÿ × ¹357719
(îò 16.12.2011 ã.)
êîä 2-03-03-0004-0560 íà
èìÿ Ìàìàåâîé Ñàëèìàí
Øàéìåðãåíîâíû ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.
Í-676

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити
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«ИНВЕСТКОР СА» ААК
2022-жылдын 6-октябрында саат 10.00дє
Бишкек ш., Коёнкозова кєч., 75, 3-офис дарегинде
акционерлердин кезексиз жалпы чогулушу
єткєрїлє тургандыгы жєнїндє маалымдайт.

ОАО «МИКРОФИНАНСОВАЯ
КОМПАНИЯ «ИНВЕСКОР СА»

ОсОО «БИЗНЕС ИНВЕСТ КОМПАНИ»

проводит внеочередное общее
собрание акционеров 6 октября 2022 года в
10.00 часов по адресу: г.Бишкек,
ул.Коенкозова, д.75, офис 3.

на закупку горно-шахтного оборудования Конвейер
скребковый 1С50-01, 55 кВт, длина 100 метров.

ОБЪЯВЛЯЕТ ОТКРЫТЫЙ ТЕНДЕР

Ê¯Í ÒÀÐÒÈÁÈ:
1. Ýñåïòºº êîìèññèÿñû æºí¿íäº;
2. Äèðåêòîðëîð Êå¢åøèíèí ì¿÷ºëºð¿í¿í ûéãàðûì
óêóêòàðûí ìººíºò¿íºí ìóðäà òîêòîòóó æºí¿íäº;
3. Äèðåêòîðëîð Êå¢åøèíèí æà¢û ì¿÷ºëºð¿í øàéëîî æºí¿íäº.

ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:
1. Î ñ÷åòíîé êîìèññèè;
2. Î äîñðî÷íîì ïðåêðàùåíèè ïîëíîìî÷èé ÷ëåíà
Ñîâåòà äèðåêòîðîâ;
3. Îá èçáðàíèè íîâîãî ÷ëåíà Ñîâåòà äèðåêòîðîâ.

Àêöèîíåðëåðäè êàòòîîíóí áàøòàëûøû ñààò 9.00äº
Àêöèîíåðëåðäèí êåçåêñèç æàëïû ÷îãóëóøóíà êàòûøóóãà óêóêòóó àêöèîíåðëåðäèí òèçìåñèí ò¿ç¿¿
ê¿í¿ – 2022-æûëäûí 03-îêòÿáðû.
Àêöèîíåðëåðäèí êåçåêñèç æàëïû ÷îãóëóøóíà êàðàòà ìààëûìàòòàð æàíà ìàòåðèàëäàð ìåíåí òºìºíäºã¿äºé äàðåêòåí “ÈíâåñòîðÊîð ÑÀ” ÀÀÊäàí òààíûøóóãà áîëîò: Áèøêåê ø., Êî¸íêîçîâ êº÷., 75, 3-îôèñ.
Ýñêåðò¿¿: Àêöèîíåðëåðäå ïàñïîðòó, àë ýìè àêöèîíåðëåðäèí ºê¿ëäºð¿íäº ïàñïîðòó æàíà ÊÐíûí
ìûéçàìäàðûíà ûëàéûê ò¿ç¿ëãºí èøåíèì êàò áîëóóãà òèéèø.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè àêöèîíåðîâ 9.00 ÷àñîâ.
Ñ ìàòåðèàëàìè ê îáùåìó ñîáðàíèþ àêöèîíåðîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â ÎÀÎ «Ìèêðîôèíàíñîâàÿ êîìïàíèÿ «ÈíâåñÊîð ÑÀ» ïî àäðåñó: ã.Áèøêåê,
óë.Êîåíêîçîâà, ä.75, îôèñ 3.
Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà àêöèîíåðîâ, èìåþùèõ
ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ 3 îêòÿáðÿ 2022 ãîäà.
Ïðèìå÷àíèå: Àêöèîíåðàì èìåòü ïðè ñåáå ïàñïîðò, à ïðåäñòàâèòåëÿì àêöèîíåðîâ ïàñïîðò è
äîâåðåííîñòü - îôîðìëåííóþ â ñîîòâåòñòâèè ñ
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ÊÐ.

ОАО «БИШКЕКСКИЙ МЕЛЬКОМБИНАТ»
адрес: г.Бишкек, ул.Кулиева, 2
СООБЩАЕТ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ:
07.09.2022 года Чыныбай уулу Эржан
получил в дар 0,025% акций Общества, в результате чего у
него стало 67,2552%.

Тоў районундагы Таш-Булак айылындагы Кызыл-Омпол
аймагындагы рекультивация иштерине
ТЕНДЕР ЖАРЫЯЛАЙТ
Àðûç áåð¿¿í¿í àêûðêû ìººíºò¿ æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí áàøòàï 10
ê¿í è÷èíäå.
Áàéëàíûø òåëåôîíäîðó: (0705) 77-70-43.

Í-685

ПССИ БАЗАР-КОРГОНСКОГО РАЙОНА
ОБЪЯВЛЯЕТ ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ (АУКЦИОН)
по реализации заложенного имущество:
1. Жилой дом по адресу: Базар-Коргонский район, г.Базар-Коргон,
ул. Токтогул-Чек, общей полезный площадью – 111, 51 кв.м., жил.
площадь – 70,64 кв.м., земельный участок в мерою – 800, 0 кв.м.
принадлежащие залогодателю Эргашеву Отабеку Астанакуловичу
иден. код 3-02-03-0004-1090.
Стартовая цена 1 050 000 сомов.
Òîðãè ñîñòîèòñÿ ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ èìóùåñòâ â 9.00 ÷àñîâ
14 îêòÿáðÿ 2022 ãîäà.

2. Жилой дом по адресу: Базар-Коргонский район, с.Базар-Коргон 2,
ул. М.Аккозуева №74, общей полезный площадью – 144, 66 кв.м.,
жил. площадь – 96,09 кв.м., земельный участок в мерою –
1617,0 кв.м. принадлежащие залогодателю Усманову
Убдумуминжан Абдуманнаповичу иден. код 3-02-03-0013-1068.
Стартовая цена 1 050 000 сомов.
Òîðãè ñîñòîèòñÿ ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ èìóùåñòâ â 10.00 ÷àñîâ
14 îêòÿáðÿ 2022 ãîäà. Æåëàþùèå ó÷àñòâîâàòü íà òîðãàõ îáÿçàíû
âíåñòè ãàðàíòèéíûé âçíîñ â ðàçìåðå 5% îò ñòàðòîâîé ñòîèìîñòè çà
îäèí äåíü äî íà÷àëà òîðãîâ â äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Áàçàð-Êîðãîíñêîãî ðàéîíà. Âûèãðàâøèì òîðãè ïðèçíàåòñÿ ëèöî ïðåäëîæèâøèå
íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó. Ó÷àñòíèê âûèãðàâøèå òîðãè äîëæåí íåáîëåå 5 äíåé ïîñëå ïðîâåäåíèÿ òîðãè âíåñòè ïîëíîñòüþ ñóììó, çà êîòîðîå èì êóïëåíî èìóùåñòâî ñ çà÷åòîì ñóììó âíåñåííûé èì ïåðåä
íà÷àëîì òîðãîâ.
Çà ñïðàâêàìè îáðàùàåòñÿ â ÏÑÑÈ Áàçàð-Êîðãîíñêîãî
ðàéîíà èëè ïî òåë.: (03736) 5-00-79.
Ä-44
ªçãºí ðàéîíóíóí Æàçû
àéûë ºêìºò¿í¿í Æýýðåí÷è
àéûëûíûí òóðãóíó
Ìàòêàðèìîâà Ðûñêàíãà
òààíäûê ¿é¿í¿í òåõ.
ïàñïîðòó èäåí. êîäó 5-0604-1003-0499 æàíà 25-ìàðò
2008-æûëû ìóðàñêåðëèê
áîþí÷à áåðèëãåí ê¿áºë¿ã¿í¿í
æîãîëãîíäóãóíà
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç
äåï òàáûëñûí.

Ï/Ï-150

Òàëàñ îáëóñóíóí Êàðà-Áóóðà
ðàéîíóíà êàðàøòóó
Êàðà-Áóóðà àéûë ºêìºò¿í¿í
àéìàãûíäà æàéãàøêàí
Òóðäàëèåâà Íóðèéëà
Ñîâåòáåêîâíàãà æàíà àíûí
¿é-á¿ëºñ¿íº òèåøåë¿¿
áîëãîí 2008-æûëäûí
11-äåêàáðûíäà ¹024753 æåð
ó÷àñòîãóíà (¿ë¿ø¿íº) æåêå
ìåí÷èê óêóãó æºí¿íäºã¿
ê¿áºë¿ã¿ æîãîëãîíäóãóíà
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç
äåï òàáûëñûí.

Ï/Ï-040

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ.
àêòà ¹330862 è
ñâèäåòåëüñòâà î ïðàâå
÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
¹052787 íà èìÿ
Òóðãàíàëèåâà Ðåíàòà
Íóðáåêîâè÷à ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-680

Â ñâÿçè ñ óòåðåé
ñâèäåòåëüñòâà î
ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè ÈÏ Îðîçìàòîâ
Áîëîòáåê Àïàçîâè÷
êîä ÎÊÏÎ 22403750,
ÈÍÍ 20604197600250 ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-681

ИП Жунусова Айпери
Миртилековна регистр
№11852657, код
ОКПО 31323079
îáúÿâëÿåò î ñâîåì
çàêðûòèè.
Âñå ïðèòåíçèè ïðèíèìàþòñ â
òå÷åíèå 1-ãî ìåñÿöà ïî àäðåñó:
ã.Áèøêåê, óë. Ãîðüêîãî, 1 “Ã”,
ÒÄ Òàø-Ðàáàò 2 ýòàæ.
Í-675

ЖОГОЛДУ
УТЕРЯ

Êàäàìæàé ðàéîíóíà êàðàøòóó
Àëãà àéûë ºêìºò¿í¿í
òóðãóíó Äóâàíàåâ Æóìàáàé
Ðàõìàíîâè÷êå òààíäûê
2014-æûëäûí 18-àïðåëèíäå
áåðèëãåí ñåðèÿñû ×
¹526086 ìàìëåêåòòèê
àêòûñû æîãîëãîíäóãóíà
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç äåï
òàáûëñûí.

Ï/Ï-025

Ìóêàìáåòîâ Áàêòûáåêêå
òèåøåë¿¿ æåð ¿ë¿ø¿íºí
ïàéäàëàíóóãà óêóê áåð¿¿÷¿
ê¿áºë¿ã¿ ñåðèÿ ÈÊ-ÒÏ
¹401649 æîãîëãîíäóãóíà
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç
äåï òàáûëñûí.

Í-673

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ.
àêòà × ¹730622 íà èìÿ
Îðîçîáåêîâà Ýëüäàðà
Ðûñïåêîâè÷à ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-678

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ïðèëîæåíèÿ
äèïëîìà ¹ ÓÁ 170455658,
ðåãèñòðàöèîííûé ¹27746 íà
èìÿ Ìàìûòáåêîâîé Áåãèìàé
Ìàìûòáåêîâíû ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-687

Àëìàìàòîâà Ã¿ëñàðàõàí
Íàçàðàëèåâíàãà òààíäûê
Íîîêåí ðàéîíóíóí Êî÷êîð-Àòà
øààðûíäàãû æåð òèëêåñèíèí
æåð ó÷àñòîãóíà áîëãîí
æåêå ìåí÷èê óêóãó æºí¿íäº
ìàìëåêåòòèê àêò (ñåðèÿñû
× ¹807074, êàòòàëãàí ê¿í¿
26.11.2018-æ.) æîãîëãîíäóãóíà
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç
äåï òàáûëñûí.

Ä-44

Ñàòâàëäèåâ Ìàøðàáàéãà
òààíäûê Áàçàð-Êîðãîí
ðàéîíóíóí Áàçàð-Êîðãîí
àéûëûíäàãû Ç.Ìàõêàìîâ
êº÷ºñ¿í¿í ¹32 äàðåãèíäåãè
òóðàê æàéûíûí æåð
ó÷àñòîãóíà áîëãîí æåêå
ìåí÷èê óêóãó æºí¿íäº
ìàìëåêåòòèê àêò (ñåðèÿñû
× ¹940401, êàòòàëãàí
ê¿í¿ 14.10.2002-æ.,
èäåíòèôèêàöèÿëûê êîäó 3-0203-0014-1041) æàíà òåõíèêàëûê
ïàñïîðòó æîãîëãîíäóãóíà
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç
äåï òàáûëñûí.

Ä-44

Квалификация участников тендера: поставка и
обслуживание аналогичного оборудования не менее
5 покупателям.
Ñïèñîê íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ îò ïîñòàâùèêà:
www.rkdf.org - òåíäåðè è çàêóïêè
Âàøå òåíäåðíîå ïðåäëîæåíèå äîëæíî áûòü ïîäãîòîâëåíî â ýëåêòðîííîì âàðèàíòå è íàïðàâëåíî ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå íà ñëåäóþùèå
àäðåñà: business.investko@gmail.com è etsoy@rkdf.org.
Áóìàæíûé âàðèàíò òåíäåðíîé çàÿâêè íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü ïî
àäðåñó: Êûðãûçñêàÿ Ðåñïóáëèêà, ã. Áèøêåê, óë. Ò.Óìåòàëèåâà, 41
Äîêóìåíòû äëÿ ó÷àñòèÿ â òåíäåðå äîëæíû áûòü ïðåäñòàâëåíû íå
ïîçäíåå 12.00 ÷àñîâ 30 ñåíòÿáðÿ 2022 ãîäà.
Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåëåôîíó: +996
(555) 09-00-90 íå ïîçäíåå, ÷åì çà 2 ðàáî÷èõ äíÿ äî èñòå÷åíèÿ ñðîêà ïîäà÷è òåíäåðíûõ ïðåäëîæåíèé íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì òåíäåðå.
Í-686

Подразделение службы судебных
исполнителей Ленинского района г.Бишкек
ОБЪЯВЛЯЕТ ПОВТОРНЫЕ ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ
в форме открытого аукциона
на предмет залога - жилой дом, находящийся по
адресу: г.Бишкек, ж/м Орок, улица Арчалуу, дом №8,
принадлежащий на праве собственности Камбаровой
Жамиле.
Определить начальную (стартовую) стоимость предмета
залога - жилого дома, находящийся по адресу: г.Бишкек, ж/м
Орок, улица Арчалуу, дом №8 в сумме 1 532 017 (один миллион
пятьсот тридцать две тысячи семнадцать) сом.
Ïîâòîðíûå ïóáëè÷íûå òîðãè ñîñòîÿòñÿ 12 îêòÿáðÿ 2022 ãîäà â 10.00
÷àñîâ, ïî àäðåñó: ã.Áèøêåê, æ/ì Îðîê, óëèöà Àð÷àëóó, äîì ¹8. Äëÿ
ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî âíåñòè 5% îò ñòàðòîâîé öåíû - 76601
(ñåìüäåñÿò øåñòü òûñÿ÷è øåñòüñîò îäèí) ñîì -ãàðàíòèéíîãî âçíîñà, êîòîðûé çà÷èñëèòü â Öåíòðàëüíîå êàçíà÷åéñòâî íà äåïîçèòíûé
ñ÷åò ¹4402052100000877, ÁÈÊ 440001, êîä ïëàòåæà 14511900, ïîëó÷àòåëü ÏÑÑÈ Ëåíèíñêîãî ðàéîíà ã. Áèøêåê.
Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ çàêàí÷èâàåòñÿ çà îäèí äåíü äî
íà÷àëà àóêöèîíà. Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ñóäåáíûé èñïîëíèòåëü ÏÑÑÈ
Ëåíèíñêîãî ðàéîíà ã.Áèøêåê Ïàðïèåâ Ð.À.
Çà èíôîðìàöèåé îáðàùàòüñÿ ê ñóäåáíîìó èñïîëíèòåëþ ÏÑÑÈ
Ëåíèíñêîãî ðàéîíà ã. Áèøêåê Ïàðïèåâó Ð.À. ïî àäðåñó: ã. Áèøêåê,
óë.Àáäðàõìàíîâà, 132 êàáèíåò ¹17À.
Òåë.: (0777) 72-76-22.

Ñ-561

Подразделение службы судебных
исполнителей Сузакского района
ОБЪЯВЛЯЕТ ПУБЛИЧНЫЙ АУКЦИОН ПО РЕАЛИЗАЦИИ
недвижимых заложенных имуществ расположенному по адресу:
1. Сузакский район с/о Багыш, село Октябрь, ул. Абышев
Насыр, общей полезной площадью – 73,6 кв.м., жилой
площадью - 34,4 кв.м., и земельный участок мерою - 1020 кв.м.,
идентификационный код №3-05-09-1005-0037 принадлежащий
Абдымомуновой Тилабатхан Абдыманаповны.
Начальная (стартовая) цена в сумме 1 280 000 (один миллион
двести восемьдесят тысяч) сомов.
Òîðãè ñîñòîèòñÿ ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ çàëîæåííûõ èìóùåñòâ â
11.00 ÷àñîâ 18 îêòÿáðÿ 2022 ãîäà.

2. Сузакский район с/о Багыш, село Сары-Булак, ул. Кайип
уулу Чолпонкул, общей полезной площадью – 82 кв.м., жилой
площадью - 52 кв.м., и земельный участок мерою - 903,2 кв.м.,
идентификационный код №3-05-09-1007-0127 принадлежащий
Буранова Рузибаю.
Начальная (стартовая) цена в сумме 1 410 000 (один миллион
четыреста десять тысяч) сомов.
Òîðãè ñîñòîèòñÿ ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ çàëîæåííûõ èìóùåñòâ â
14.00 ÷àñîâ 18 îêòÿáðÿ 2022 ãîäà. Æåëàþùèì ïðèíÿòü ó÷àñòèå â
òîðãàõ íåîáõîäèìî âíåñòè ãàðàíòèéíûé âçíîñ â ðàçìåðå 5% îò ñòàðòîâîé ñòîèìîñòè çà îäèí äåíü äî íà÷àëà òîðãîâ â äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ
Ñóçàêñêîãî ðàéîíà ÁÈÊ 440001, ëèöåâîé ñ÷åò çà ¹4408082100000125,
êîä ïëàòåæà 14238900 Öåíòðàëüíîå êàçíà÷åéñòâî. Âûèãðàâøèì òîðãè ïðèçíàåòñÿ ëèöî ïðåäëîæèâøèé íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó. Ó÷àñòíèê
âûèãðàâøèå òîðãè äîëæåí íå áîëåå 7 äíåé ïîñëå ïðîâåäåíèå òîðãè
âíåñòè ïîëíîñòüþ ñóììó çà êîòîðîå èì êóïëåíî èìóùåñòâî ñ çà÷åòîì
ñóììó âíåñåíèé èì ïåðåä íà÷àëîì òîðãîâ. Ãàðàíòèéíûé âçíîñ ó÷àñòíèêà, âûèãðàâøèé òîðãè íî íå îïëàòèâøåãî ïîêóïíóþ öåíó ïîñòóïàåò
íà ñïåöèàëüíûé ñ÷åò íà ðàçâèòèå èñïîëíèòåëüíîãî ïðîèçâîäñòâà.
Çà ñïðàâêàìè îáðàùàòüñÿ â ÏÑÑÈ Ñóçàêñêîãî
ðàéîíà èëè ïî òåë.: (03748) 5-01-34.

Ä-44

Ñàòâàëäèåâ Ìàøðàáàéãà òààíäûê Áàçàð-Êîðãîí
ðàéîíóíóí Áàçàð-Êîðãîí àéûëûíäàãû Ç.Ìàõêàìîâ
êº÷ºñ¿í¿í ¹32/2 äàðåãèíäåãè æåð òèëêåñèíèí æåð
ó÷àñòîãóíà áîëãîí æåêå ìåí÷èê óêóãó æºí¿íäº
ìàìëåêåòòèê àêò (ñåðèÿñû × ¹992114,
êàòòàëãàí ê¿í¿ 29.04.2021-æ., èäåíòèôèêàöèÿëûê
êîäó 3-02-03-0014-0145) æîãîëãîíäóãóíà
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç äåï òàáûëñûí.

Ä-44

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити
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«ХАЛЫК БАНК
КЫРГЫЗСТАН» ААК

ОАО «ХАЛЫК БАНК
КЫРГЫЗСТАН»

валюта курстарын чагылдыруу їчїн
программалык аппараттык комплексти сатып
алуу боюнча ачык чексиз тендер єткєрєт.

проводит открытый неограниченный тендере
на закуп программно-аппаратного комплекса
отображения курсов валют.

Ìûíäàé ìààëûìàò ðàñìèé âåá-ñàéòòûí
halykbank.kg, “Áàíê æºí¿íäº” áºë¿ì¿íäºã¿ “Òåíäåðëåð” ºòìºã¿íäºã¿ äàðåê áîþí÷à æåòêèëèêò¿¿.

Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ äîñòóïíà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ïî àäðåñó halykbank.kg, â ðàçäåëå
«î Áàíêå» âêëàäêà «òåíäåðû».

ЖОГОЛДУ

Конкурс єткєрїї жєнїндє кабарлама!!!

УТЕРЯ

СОКУЛУК РАЙОНДУК МАМЛЕКЕТТИК
АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
Кыргыз Республикасынын Єкмєтїнїн 2019-жылдын
9-октябрындагы "Мамлекеттик менчикте турган жер
участокторун берїї тартиби жєнїндє жобону бекитїї тууралуу"
№535 токтому менен бекитилген ЖОБОнун 71-беренесине
ЫЛАЙЫК КОНКУРС ЖАРЫЯЛАЙТ.

Ñ-523

ОАО «КЕРЕМЕТ БАНК»
(адрес: г. Бишкек ул. Т.Молдо, 40/4)
СООБЩАЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СПИСКЕ ЛИЦ, ВХОДЯЩИХ В
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ.
Решением Совета директоров от 6 сентября
2022 года удовлетворено заявление Заместителя
Председателя Правления Рудакова Александра
Александровича об увольнении с 6 сентября 2022 года по
собственному желанию.

ЗАО «КЫРГЫЗСКИЙ
ИНВЕСТИЦИОННО-КРЕДИТНЫЙ БАНК»
Объявляет о выплате доходов по именным процентным
облигациям шестого выпуска
•
•

Âûïëàòà äîõîäîâ áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ñ 16 ñåíòÿáðÿ 2022 ãîäà.
Íîìèíàëüíàÿ ñòîèìîñòü îáëèãàöèè – 1 000 ñîì
Ðàçìåð äîõîäà íà îäíó îáëèãàöèþ (6 âûïóñê) – 12% ãîäîâûõ

Ñïèñîê âëàäåëüöåâ îáëèãàöèé, èìåþùèõ ïðàâî íà ïîëó÷åíèå
ïðîöåíòíîãî äîõîäà, îïðåäåëÿåòñÿ íà äàòó 12 ñåíòÿáðÿ 2022 ãîäà. Ôîðìà âûïëàòû – äåíåæíûå ñðåäñòâà. Âûïëàòà ïðîöåíòîâ áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ â Ãîëîâíîì îôèñå KICB ïî àäðåñó: ã.Áèøêåê,
áóë.Ýðêèíäèê, 21.
Ñïðàâî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ ïî òåë.: 62-01-01; www.kicb.net
Øåñòîé âûïóñê îáëèãàöèé KICB çàðåãèñòðèðîâàí Ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáîé ðåãóëèðîâàíèÿ è íàäçîðà çà ôèíàíñîâûì ðûíêîì ïðè
Ìèíèñòåðñòâå ýêîíîìèêè è êîììåðöèè Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè
3 äåêàáðÿ 2021 ã. (KG 0206166918).
Ëèöåíçèÿ ÍÁÊÐ ¹046.
Ñ-527

Òàëàñ îáëóñóíóí Êàðà-Áóóðà
ðàéîíóíà êàðàøòóó Áåéøåêå
àéûë ºêìºò¿í¿í àéìàãûíäà
æàéãàøêàí Àéòíàçàðîâ
Ìàêñàò Àñàíáåêîâè÷òèí æàíà
àíûí ¿é-á¿ëºñ¿íº òèåøåë¿¿
áîëãîí 2014-æûëäûí
10-äåêàáðûíäàãû ¹9688
æåð ó÷àñòîãóíà (¿ë¿ø¿íº)
æåêå ìåí÷èê óêóãó æºí¿íäºã¿
ê¿áºë¿ã¿ æîãîëãîíäóãóíà
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç
äåï òàáûëñûí.

Ï/Ï-072

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ. àêòà
¹367856 íà èìÿ Àáäûëäàáåê
óóëó Àçèðåòà è Êîæîêìàòîâîé
Àéäàé Ûðûñïåêîâíû ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-671

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ. àêòà
¹161276 (îò 23.10.2008 ã.)
íà èìÿ Êàëûêîâà Îñìîíêóëà
Àáäûêàäûðîâè÷à ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-682

Êîíêóðñ ºòêºð¿ë¿¿÷¿ æåð æàíà ê¿í¿: äàðåê Ñîêóëóê àéûëû, Ôðóíçå êº÷ºñ¿, 116, Ñîêóëóê ìàìëåêåòòèê àäìèíèñòðàöèÿñû: 2022-æûëäûí 21-îêòÿáðû, ñààò 10.00äº.
Ïðåäìåò: 5,3 ãà æåð àÿíòû. Ñîêóëóê ðàéîíóíóí Âîåííî-Àíòîíîâêà àéûë àéìàãûíûí ¹233 1,9 ãà, ¹242 0,6 ãà, ¹243 1,8 ãà
æàíà ¹245 1,0 ãà êîíòóðëàðûíäà æàéãàøêàí, æàëïû àÿíòû 5,3 ãà
"ªíºð æàéûíûí, òðàíñïîðòòóí, áàéëàíûøòûí, ýíåðãåòèêàíûí æåðëåðè æàíà áàøêà áàãûòòàãû æåðëåð" êàòåãîðèÿñûíäàãû æåð.
Ìàêñàòû: Ýñ àëóó çîíàñûí êóðóó.
Èæàðà àêûíûí ñóììàñû: 295 415 ñîì (1 æûëãà)
Êîíêóðñêà êàòûøóóãà àðûçäàðäû êàáûë àëóóíóí àÿêòàãàí ìººíºò¿: 2022-æûëäûí 21-îêòÿáðû, ñààò 9.30.
Êåïèëäèê òºã¿ìä¿ òºëºº ¿÷¿í Ñîêóëóê ðàéîíäóê ìàìëåêåòòèê àäìèíèñòðàöèÿñûíûí áàíêòûê ìààëûì äàðåãè:
ÁÈÊ 440305
Ý/ñ÷åò 4403052100001435
Òºëºº êîäó 14511900
Êîíêóðñòóí øàðòòàðû:
- ìàìëåêåòòèê ìåí÷èêòå òóðãàí æåð ó÷àñòîãóíà èæàðà êåëèøèìèí áåêèò¿¿ óêóãóíà êîíêóðñêà êàòûøóóãà àðûç (ôîðìàãà
ûëàéûê);
- êåïèëäèê òºã¿ìä¿ òºëºãºíä¿ã¿ æºí¿íäº êâèòàíöèÿ (1 æûëäûê
èæàðà àêûíûí 30% êåì ýìåñ);
- àðõèòåêòóðà æàíà êóðóëóø ìàñåëåëåðèí æºíãº ñàëóó÷ó ûéãàðûì óêóêòóó îðãàí òàðàáûíàí áåðèëãåí æåð ó÷àñòîãóíóí æàíà îáúåêòòè æàéãàøòûðóóíóí ýñêèçäèê ïëàíû.
1) æåêå æàêòàð ¿÷¿í:
- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí æàðàíûíûí ïàñïîðòóíóí êº÷¿ðìºñ¿;
2) þðèäèêàëûê æàêòàð ¿÷¿í:
- óþìäóí òîëóê àòàëûøûí æàíà æàéãàøêàí æåðèí êºðñºò¿¿
ìåíåí ìààëûì êàò (þðèäèêàëûê äàðåãè, òåëåôîí æàíà áàøêà ìààëûìäàðåêòåð);
- þðèäèêàëûê æàêòûí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìàìëåêåòòèê
êàòòîîñóíàí (êàéðà êàòòîî) ºòêºíä¿ã¿ òóóðàëóó ê¿áºë¿êò¿í
êº÷¿ðìºñ¿;
- óñòàâäûí æàíà óþìäàøòûðóó÷ó êåëèøèìäèí êº÷¿ðìºëºð¿;
- ñàëûê òºëºº÷¿í¿í èäåíòèôèêàöèÿëûê íîìåðèíèí êº÷¿ðìºñ¿
(áîëñî);
- þðèäèêàëûê æàêòûí àòûíàí ÷ûãóóãà æàíà òèéèøò¿¿ á¿ò¿ìäºðä¿ áåêèò¿¿ãº ûéãàðûì óêóê áåðãåí ºê¿ëä¿í àòûíà èøåíèì
êàò;
- ýãåð þðèäèêàëûê æàêòûí æåòåê÷èñè (æåêå àòêàðóó÷ó îðãàí)
òàðàáûíàí àðûç áåðèëñå, æåòåê÷èãå èæàðà êåëèøèìèí áåêèò¿¿ãº óêóê áåðãåí äîêóìåíò, îøîíäîé ýëå àíûí êûçìàòòûê
àáàëûí ê¿áºëºíä¿ðãºí äîêóìåíò òàëàï êûëûíàò;
- ýãåð þðèäèêàëûê æàê òàíäàëãàí êîëëåãèàëäóó àòêàðóó÷ó îðãàí òàðàáûíàí áàøêàðûëñà æàíà èæàðà êåëèøèìèí áåêèò¿¿ãº
óøóë îðãàíäûí ìàêóëäóãó æºí¿íäº äîêóìåíò òàëàï êûëûíñà,
èæàðà êåëèøèìèí áåêèò¿¿ãº îðãàíäûí ìàêóëäóãóí òàñòûêòàãàí òèéèøò¿¿ ÷å÷èì òàëàï êûëûíàò;
- ºê¿ëä¿í êèì ýêåíäèãèí ûðàñòîî÷ó äîêóìåíòòèí êº÷¿ðìºñ¿
(êîíêóðñêà êàòûøóó ¿÷¿í êàòòîîäî ò¿ï íóñêàñûí æåêå ºç¿
êºðñºòºò);
- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿íº êàðàøòóó Ìàìëåêåòòèê
ñàëûê êûçìàòûíûí ó÷óðäàãû àéäà êàðûçû æîêòóãó æºí¿íäº
ìààëûì êàòû;
- êîíêóðñòóí øàðòòàðûíà øàéêåø êåëãåí êîíêóðñòóê ñóíóøòàð.
Ýñêåðò¿¿: êàáûë àëûíãàí äîêóìåíòòåð ò¿ï íóñêàñû æå íîòàðèàëäûê ê¿áºëºíãºí áîëóóñó øàðò.

Ñ/Î-412

Áàéëàíûø ¿÷¿í òåëåôîí: (03134) 5-10-19, (0312) 60-75-10.
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ЖАШООБУЗДАГЫ ЖАКШЫ ЖАЎЫЛЫК

5G ТЕХНОЛОГИЯСЫНЫН
МЇМКЇНЧЇЛЇКТЄРЇ
У
шул аптада Кыргыз
Республикасынын Министрлер Кабинетинин
Тєрагасы Акылбек Жапаров 5G
технологиясына арналган кєргєзмє павильонуна барды. Белгилей кетсек, «Альфа Телеком» жабык акционердик коому
Кыргыз Республикасынын Санариптик єнїктїрїї министрлиги жана Huawei Technologies
Bishkek Co. Ltd. менен биргеликте MegaCom мамлекеттик уюлдук байланыш операторунан 5G
сыноо зонасын ишке киргизген
жана Бишкек шаарында бешинчи муундагы технологиялардын
биргелешкен кєргєзмєсї ачылган. Министрлер Кабинетинин
Тєрагасы дал ушул кєргєзмє павильонго барып, санариптик технологиялар чєйрєсїндєгї акыркы жетишкендиктер, анын ичинде 5G технологиясынын иштєє
модели, виртуалдык реалдуулук
системасы, 5G Industrial тармагынын базасында иштеген єнєр
жай роботунун иштеши менен
таанышты.
Акылбек Жапаров єлкєдє 5G
технологиясын єнїктїрїїнїн
маанилїїлїгїн белгилеп «Биз
жалпы єлкє боюнча 5G технологияларын ыкчам єнїктїрїїгє,
байланыш операторлоруна аталган тармактарды жайылтууга кємєк кєрсєтїїгє кызыкдарбыз.
Тиешелїї мамлекеттик органдар

бул багытта олуттуу иштерди
жїргїзїїсї зарыл», - деп белгиледи. Саамалыктын катышуучулары Industrial 5G тїйїнїнїн базасында иштеген єнєр жай роботторунун иштєєсїнє байкоо
салышып, єткєргїчсїз жогорку
ылдамдыктагы маалыматтарды
жєнєтїї мїмкїнчїлїгїн сынап
кєрїшїп, алардын артыкчылыктарын жогору баалашты.

МОБИЛДИК
БАЙЛАНЫШТЫН
БЕШИНЧИ МУУНУ
Кыргызстан 2023-жылдын аягына чейин жаўы муундагы телекоммуникациялык стандартка, башкача айтканда 5G технологиясына єтє турганы бир жыл
мурда белгилїї болгон. Ушу тапта мобилдик байланыштын бул
тїрї сыноодон єтїп, жакында
Кыргызстан мобилдик байланыштын жаўы бешинчи муунуна єткєнї турат.
Дїйнєдє 5G технологиясы 2016-жылдан бери эле колдонууда. 2018-жылы АКШ,
2019-жылы Тїштїк Корея андан

кийин Швейцария, Кытай, Улуу
Британия, Италия, Испания,
Германия сыяктуу єлкєлєр мобилдик байланыштын бешинчи
муунуна расмий тїрдє єтїшкєн.
Жыл сайын байланыштын бул
тїрїн колдонгон єлкєлєрдїн катары да кєбєйїп жатат.
Ал эми биздин єлкє 4G технологиясын колдонот. Эгер жакынкы мезгил аралыгында 5G технологиясына єтє турган болсок,
мобилдик байланыш тутумунда
жаўы мїмкїнчїлїктєргє ээ болобуз. Интернеттин ылдамдыгы
жакшырып, абоненттердин ыкчам жана тоскоолдуксуз байланышы камсыз кылынат. Смартфондордун батарейкаларынын
кубатынын корошу азаят. Интернет тармагынын єнїгїшїнє
жакшы мїмкїнчїлїктєр берилет. Андан тышкары 5G чоў кєлємдєгї маалыматтарды жогорку ылдамдыкта єткєрїїгє, жаўы технологияларды ийгиликтїї
ишке ашырууга, єндїрїштє, ири
кеўселерде, соода борборлорунда жана жалпы эле єлкєнїн экономикасын санариптештирїїнїн
бардык процесстерин оптималдаштырууга алып келет.

ЭНЕРГЕТИКАДА
Энергетика тармагын алсак,
5G технологиясы ишке кирсе роботтор, дрондор менен иш
жїрїп, жасалма интеллекттин
жардамы менен электр линиялардын бардык мїмкїнчїлїктєрї колдонууга берилет. Дрон
электр тармагындагы кєйгєйдї
аныктап берет жана ал жерге дароо адистердин бригадасы бара
турган шарттар тїзїлєт. Адистердин ишин кеўседе отуруп эле
камералар жана VR-кєз айнектин
жардамы менен эксперт кєзємєлдєй ала турган даражага жетет.
Шаар, айыл, ар бир аймактын
єз тармагы болуп, жалпы электр
тармагынан кєз карандысыз болуп калат. 5G ылдамдык менен
сапаттын жаўы деўгээлине чыгарып, ар бир шаардын єзїнє таандык генерациясы болот.

АЙЫЛ ЧАРБАСЫНДА
5G технологиясын колдонуу
менен фермерлер талаанын
шарттарына байкоо жїргїзїп,
смартфон аркылуу айыл чарба
єсїмдїктєрдї сугарууга, пестициддерге же жер семирткичтерге муктаж болгон учурда
тийиштїї билдирїїлєрдї ыкчам алып туруу мїмкїнчїлїгїнє ээ болушат. Ошондой эле
малды жана айыл чарба дрондорун кєзємєлдєєгє, тракторлорду аралыктан башкарууга болот.
Транспорттун мониторинги GPS
жана датчиктердин жардамы менен жїргїзїлїп, кїйїїчї майдын сарпталышын кыскартууга,
ошондой эле каттамдарды оптималдаштырууга жана кызматкерлердин жїктємїн азайтууга

мїмкїндїк берет. Технологиялардын жардамы менен транспорттун жїргєн жерин, ал тургай ташылып бара жаткан жїктїн салмагын дагы кєзємєлдєєгє болот.

МЕДИЦИНАДА
5G технологиясынын ылдамдыгы менен єткєрїї жєндємдїїлїгї жогору болгондуктан, медициналык кызматтардын
кєрсєтїлїшїн єзгєртє алат. Бул
кубаттуу тїйїн Кыргызстанда
жаўыдан гана колдонула баштаса да, саламаттыкты сактоо
тармагы їчїн чоў натыйжага ээ.
5G технологиясынын ылдамдыгынын жардамы менен дарыгер
миўдеген километр алыстыктан эле бейтаптарга УДИ жїргїзє алат. Дарыгер бетме-бет кабыл алууда болгон сыяктуу эле
бардык маалыматтарды алуу
шарттары тїзїлєт. Бейтаптарды кєзємєлдєп турган жанына
алып же тагынып жїрїїчї аппараттар аралыктан башкарылат. Бул клиницисттерге бейтаптын абалын анализдєєгє,
дарылануу ниетине жана башка маалыматтарга жакшыраак
байкоо жїргїзїїгє мїмкїндїк
берет. Операциялар да аралыктан жасалып, маалымат алмашуу мїмкїнчїлїктєрї тактилдик байланыштын деўгээлинде
боло алат.
Айтор, 5G технологиясы кеўири мїмкїнчїлїктєрї менен
жашоонун жаўы баскычына кєтєрїлїїгє шарт тїзєт. Кыргызстандагы алгачкы 5G сыноолору
2022-жылдын 3-августунда єттї.
Жазгїл КЕНЖЕТАЕВА

ИЙГИЛИКТЇЇ ДОЛБООР

ОРГАНИКАЛЫК АЙМАК МОДЕЛИ
ЖАШОО-ШАРТТЫ ЖАКШЫРТАТ
Їстїбїздєгї жылдын
11-августунда Талас
районундагы Кєпїрє-Базар
жана Талды-Булак органикалык
аймактарында, 18-августта
Нарын районундагы Дєбєлї
органикалык аймагында BIOKG органикалык кыймыл
Федерациясы тарабынан
уюштурулган облустук
семинарлар єттї.
Иш-чарага Кыргыз Республикасынын Президентинин облустардагы ыйгарым укуктуу єкїлчїлїктєрдїн, райондук мамлекеттик администрациялардын
єкїлдєрї, айыл єкмєт башчылары, фермерлер, донордук уюмдардын жана жалпыга маалымдоо каражаттарынын єкїлдєрї,
ошондой эле Бишкек шаарындагы Фрунзе соода тїйїндєрїнїн
жана “Эко-ферма” соода компаниясынын сатып алуулар боюнча
менеджерлери катышты.
Семинардын максаты – облустардын аймагындагы жергиликтїї єз алдынча башкаруу органдарынын єкїлдєрїн «Органикалык аймак моделин» органикалык аймактарда аткарылып жаткан иштердин мисалында тааныштыруу жана органикалык фермерлердин єндїргєн продукциясын сатыпєткєрїї їчїн соода компаниялары менен кызматташуусун
уюштуруу.

Семинарлардын расмий бєлїгїндє “Органикалык аймак модели жана анын алкагында аткарылган иштер жєнїндє” жана “Органикалык аймактардын
биоартїрдїїлїк атласын тїзїї
жєнїндє” видео-роликтер кєрсєтїлїп, баяндамалар жасалып
жалпы талкууга алынды.
Практикалык иштер талааларда уланып, катышуучулардын
органикалык аймакта аткарылып жаткан иштерди жеринде
кєрїп таанышуусуна, фермер
менен тїздєн-тїз маектешїїгє
мїмкїнчїлїктєр тїзїлдї. Катышуучулар органикалык аймактарда аткарылып жаткан иштердин абалы жана материалдыктехникалык базасы менен таанышты. Биогумусту єндїрїї

жана аны колдонуу ыкмалары
тууралуу иш-чарага кїбє болушту. Мындан тышкары аймактагы дары чєптєрдї єстїрїї, питомник чарбасын, єсїмдїктєрдїн кєп тїрдїїлїгїн уюштуруу,
тамчылатып сугаруу системасын
жана чакан кїнєскананы иштетїї, кургатуучу жабдууларды
кантип пайдалануу керектигин
кєрїп чыгышты.
Нарын облусундагы Орток жана Дєбєлї органикалык аймактары, Талас облусундагы ТалдыБулак жана Кєпїрє-Базар органикалык аймактары бийик тоолуу катаал шартта жайгашкан.
Жергиликтїї тургундар негизинен мал чарбачылыгы менен
алектенишет. Кээ бир єсїмдїктєр бышып жетилбегендиктен,

бул багытта дыйканчылыкка кєп
маани берилбей келген.
Органикалык аймактарда фермерлерди агротехникалык талаптарга їйрєтїї жана биоартїрдїїлїктї уюштуруу максатында
атайын сыноо талаалары уюштурулуп, фермерлер єсїмдїктїн
12 тїрїн айдап-єстїрїї боюнча
кєрсєтмєлїї сабактан єтїшкєн.
Учурда 4 аймакта: 1,85 га сабиз,
1,75 га кызылча, 1 га сарымсак,
0,6 га тїрп, 0,6 га буурчак, 1,0
га аянтта капуста єстїрїлїїдє.
2020-жылга салыштырмалуу
биоартїрдїїлїктї кєбєйтїї 3,55 эсеге чейин жогорулаган. Дары чєптєрдї айдап-єстїрїї жана сатыкка чыгаруу максатында
2020-жылы алгачкы кєрсєтмєлїї иш-чаралар башталган. Алгач органикалык аймактарда 12
сыноо тилкеси уюштурулуп, календула, жалбыз жана валериана тамыры 0,36 га аянтта єстїрїлсє, 2021-жылы 1,40 га аянтка
82 фермер дары чєптєрдї єндїрїшкєн. 4 аймактан 360 кг дары
чєп жыйналып, сатыкка чыгаруудан фермерлер 126 000 сом
каражат табышкан. 2022-жылы
дары чєптїн аянты 3,76 га аянтка
жеткирилип, ага айыл єкмєттєрїндєгї аз камсыз їй-бїлє катары каттоодо турган 255 фермердик їй-бїлє тартылган. Учурда
дары чєптєрдї терїї жана кургатуу иштери жїрїп жатат.
4 аймакта карагат, кожогаттын
кєчєтїн кєбєйтїї жана даярдалган кєчєттї айыл элине таратуу
їчїн атайын питомниктер уюштурулган. Анда 600 тїп карагат,
400 тїп кожогат, 132 тїп чычырканак єстїрїлїп кєбєйтїлїїдє. Быйыл дагы 3 питомник

уюштурулуп, 500 тїп карагат,
300 тїп малина жана 100 тїп чычырканак отургузулду. Аталган
питомниктерде фермерлер кєбєйтїї, багуу жолдорун їйрєнїп жатышат.
Питомниктерди уюштуруудагы негизги максат – жергиликтїї шартка ылайыкташылган
мємє-жемиш берїїчї єсїмдїктєрдїн кєчєттєрїн кєбєйтїї жана аны айыл тургундарына жайылтуу болуп саналат. Бул иштердин арты менен ар бир фермер єз чарбасында карагат жана
малинаны єстїрїп, кошумча киреше табуусу аркылуу турмушшарттарын жакшыртууга єбєлгє тїзїлєт.
Кол єнєрчїлїк багытында 4
аймакта жамаат уюшулуп, анын
ар бирине 10-12 аял тартылган.
Алар кыргыздын улуттук буюмдарын жана жасалгаларын даярдоо менен алектенет. Айылдык
кол єнєрчїлєр жамааттары семинардын жїрїшїндє жасаган
боюмдары менен тааныштырып,
бул багытты єнїктїрїї максатында єткєрїлгєн окутуулар тууралуу баяндап беришти.
Семинардын жыйынтыктоочу
бєлїгїндє жалпы талкуулар
жїрїп, катышуучулар єз ойлорун ортого салышты. Органикалык аймак моделине “Ийгиликтїї долбоор” деген баа берилди. Жалпы талкуу, суроожооптордон кийин семинардын
катышуучулары Органикалык
аймактын алкагында аткарылган иш-аракеттерди облустун аймагында кеўири жайылтуу керектигин белгилешти.
Бактыгїл КУЛАТАЕВА

